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บทคดัย่อ 
 
 

 การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อ  1) พฒันาคู่มือการบริหารจดัการงานวิชาการ                   
ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ โดยใช้วงจรคุณภาพเดม่ิง(PDCA)   2) ศึกษา     
ผลการใช้คู่มือการบริหารจดัการงานวิชาการของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  
ประชากร  ท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี  คณาจารยค์ณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ จ  านวน  
66 คน  ประกอบด้วย คณาจารยส์ังกัดภาควิชา จ านวน 6 ภาควิชา  ดังน้ี ภาควิชาพลศึกษาและ
นนัทนาการ  ภาควิชาจิตวิทยา  ภาควิชาหลกัสูตรและการสอน  ภาควชิาเทคนิคการศึกษา  ภาควชิา
การศึกษาปฐมวัยและภาควิชาการศึกษาพิ เศษ   เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ เชิงลึก                                    
แบบประเมินคุณภาพคู่มือการบริหารจดัการงานวิชาการของคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงใหม่ และแบบประเมินความพึงพอใจของคณาจารยท่ี์มีต่อคู่มือการบริหารจดัการงานวิชาการ
ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ค่าร้อยละ(Percentage)  
ค่าเฉล่ีย (Arithmetic Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวจิยัพบวา่ 
 1.  คู่มือการบริหารจัดการงานวิชาการของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่มีคุณภาพอยู่ในระดบัดี ทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นรูปเล่มของคู่มือ  ด้านเน้ือหาของคู่มือและ                   
ดา้นการน าไปใช ้ 
 2.  คณาจารยค์ณะครุศาสตร์ มีความพึงพอใจต่อคู่มือการบริหารจดัการงานวิชาการ            
ของคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 
ดา้นรูปเล่มของคู่มือ  ดา้นเน้ือหาของคู่มือ และดา้นการน าคู่มือไปใช ้
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ABSTRACT 
 
 

 The objectives of this investigation were to develop an academic management handbook 
based on the Deming Cycle (PDCA) for Faculty of Education, Chiang Mai Rajabhat University,     
and to examine the implementation results of the handbook. The population involved in this study 
included 66 lecturers in six department of the faculty, namely Department of Physical Education    
and Recreation, Department of Psychology, Department of Curriculum and Instruction, Department 
of Education Techniques, Department of Early Childhood Education, and Department of Special 
Education. The research instruments were an in-depth interview about opinions of the respondents   
on academic work, an assessment of the handbook quality, and an assessment of satisfaction          
of the respondents with the handbook. The data were analyzed for percentage, arithmetic mean,    
and standard deviation. The research results are summarized as follows: 
 1. Three features of the handbook quality, including format, contents and implementation, 
were at a high level. 
 2. The overall satisfaction of the respondents with the three features of the handbook, 
including format, contents and implementation were at a high level. 
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บทน ำ 
 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 การประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ส่งผลกระทบให้เกิด          
การปฏิรูปการศึกษาทุกระดบัมีการเนน้หนกัในเร่ืองการปรับปรุงหลกัสูตร และการปรับเปล่ียนวิธี     
การสอนเพื่อพัฒนาความคิดและการแก้ปัญหาของนักศึกษา ตลอดจนการพัฒนาคุณค่าและ
วฒันธรรมของไทย มีการพฒันาการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาหลายด้านหลายส่วนทั้งการศึกษา
ภาครัฐและเอกชน อีกทั้งสถาบนัอุดมศึกษามีความเป็นอิสระในการจดัการศึกษามากข้ึนกวา่แต่ก่อน 
การเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีท าให้สถาบนัอุดมศึกษามีความหลากหลาย ประชาชนมีโอกาสเขา้เรียนใน
ระดบัอุดมศึกษากนัไดอ้ยา่งทัว่ถึง  ท่ามกลางส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนเหล่าน้ีก่อให้เกิดปัญหาตามมาหลาย
ประการด้วยกัน  ท่ี ส าคัญ คือสั งคมจะ เช่ื อมั่น ได้อย่างไรว่าคุณ วุ ฒิ ท่ี บัณ ฑิ ตได้ รับจาก
สถาบนัอุดมศึกษาต่างๆ เหล่านั้นมีคุณภาพและมีมาตรฐานท่ีเทียบเคียงกนัไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือและเป็น
ท่ียอมรับของสถาบนัอุดมศึกษาท่ีดีทั้งในและต่างประเทศส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาใน
ฐานะท่ีเป็นหน่วยงานก ากบัและส่งเสริมการดาเนินการของสถาบนัอุดมศึกษาพิจารณาแลว้เห็นว่า 
ส่ิงหน่ึงท่ีจะสะท้อนให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานของคุณวุฒิดังกล่าว ได้แก่ 
คุณภาพของบณัฑิตท่ีไดรั้บคุณวฒิุนั้น สามารถพิจารณาจากผลการเรียนรู้ของบณัฑิตทางดา้นความรู้ 
ความสามารถ ทกัษะด้านต่าง ๆ ในการท างานและการประกอบอาชีพ รวมทั้งคุณลกัษณะอ่ืน ๆ    
ในการท างาน และการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข ดงันั้นสถาบนัอุดมศึกษาจึงควร
ได้มีส่วนร่วมกันก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบณัฑิตในแต่ละคุณวุฒิไวเ้ป็นหลกั เพื่อให้
สถาบนัอุดมศึกษาจดัการศึกษามุ่งสู่เป้าหมายเดียวกนัได้อย่างมีคุณภาพ เพิ่มความเช่ือมัน่ให้แก่
สังคมในดา้นคุณภาพและมาตรฐานของคุณวุฒิท่ีบณัฑิตพึงมีหลงัจากส าเร็จการศึกษา (ส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552 ) 
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานท่ีจดัตั้ งข้ึนพร้อมกับ      
การก่อตั้งมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พุทธศกัราช 2467 มีวิวฒันาการจากโรงเรียนฝึกหัด
ครูประกาศนียบตัรกสิกรรมมณฑลพายพั โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจงัหวดัเชียงใหม่ 
โรงเรียนฝึกหัดครูเชียงใหม่ วิทยาลยัครูเชียงใหม่ตามล าดบัเม่ือมีการประกาศใช้ พระราชบญัญติั
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วิทยาลยัครู เม่ือ พ.ศ. 2518 ท าให้วิทยาลยัสามารถเปิดสอนระดบัปริญญาตรีได ้ในสาขาวิชาต่าง ๆ 
แต่ภารกิจหลักคือการผลิตและพัฒนาครู และในปี  พุทธศักราช 2528 มีการประกาศใช ้
พระราชบญัญัติวิทยาลยัครูฉบบัท่ี 2 ท าให้มีการแยกสาขาการผลิตบัณฑิตออกเป็น 3 สาขา คือ  
สาขาการศึกษา สาขาศิลปศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิชาครุศาสตร์จึงไดรั้บการประกาศ
จดัตั้ งข้ึนในปี พุทธศักราช 2538 มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538        
คณะวิชาครุศาสตร์ได้รับการประกาศภารกิจท่ีชดัเจนให้เป็นคณะท่ีผลิตและพฒันาครู พร้อมกบั
ปรับช่ือใหม่เป็น “คณะครุศาสตร์” และในปี พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ทรงโปรด
เกลา้ฯ  ลงพระราชปรมาภิไธย พระราชทานนามเปล่ียนสถานะสถาบนัราชภฏัเป็น “มหาวิทยาลยั
ราชภฏั” ตั้งแต่วนัท่ี 14 มิถุนายน 2547 จึงท าให้คณะครุศาสตร์ เป็นหน่วยงานสังกดัมหาวิทยาลยั
ราชภฏัเชียงใหม่ ท่ีมีภารกิจส าคญัในการผลิตและพฒันาครูสู่ความเป็นเลิศ  เพื่อออกไปรับใชส้ังคม
ทอ้งถ่ินของประเทศชาติต่อไป (รายงานประจ าปีคณะครุศาสตร์, 2554 : 1) 
 ปั จ จุบัน คณ ะค รุศ าสต ร์  มห าวิท ย าลัย ราชภัฏ เชี ย งให ม่   แบ่ งโค รงส ร้ าง                       
การบริหารงานออกเป็น งานบริหารงานทั่วไป  งานวิจัยและบริการวิชาการ  งานศูนย์ศึกษา          
การพฒันาครู ซ่ึงงานบริหารงานวิชาการเป็นกระบวนการบริหารท่ีมีความส าคญัและนบัเป็นหวัใจ
ส าคัญ ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จุด มุ่ งหมายของงานบ ริหารงานวิช าการอยู่ ท่ี                        
การพฒันาการเรียนการสอน เพื่อผลิตและเพิ่มขีดความสามารถของบณัฑิตให้มีคุณภาพ มีความรู้
ความสามารถ และมีคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นท่ีตอ้งการของสังคม อีกทั้งยงัตอ้งมี
คุณธรรม และจริยธรรมอันดี   มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  ตลอดจนมีองค์ความรู้ท่ีสามารถ
น าไปใชใ้นการประกอบวิชาชีพ  ประพฤติปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดี อนัจะน าไปสู่การพฒันาทอ้งถ่ิน
ตามนโยบายของมหาวทิยาลยัและพฒันาประเทศชาติใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ต่อไป 
 จากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร์ ในปีการศึกษา 2556 
คณะครุศาสตร์มีการประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการ     
การอุดมศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่   
โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายในดงัน้ี  ดา้นปัจจยัน าเขา้และกระบวนการตามเกณฑ์การประเมิน
ของ ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) อยูใ่นระดบัพอใชแ้ละมีผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกด้านผลลัพธ์ ตามเกณฑ์การประเมินของส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) (สมศ.) อยูใ่นระดบัดี 
 นอกจากน้ีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้ให้ข้อเสนอแนะ            
ในการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา เพื่อให้การผลิตบณัฑิตและการบริหารจดัการท่ีมีคุณภาพ
ยิ่งข้ึน ดงัน้ีคือ คณะควรหามาตรการเร่งรัดให้ทุกหลกัสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามกรอบ
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงหลักสูตรให้ทัน
ความก้าวหน้าทางวิชาการ   อีกทั้ งแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการต้องมีครบทั้ งด้านวิชาการ 
เทคนิคการสอนและการวดัผล นอกจากน้ีแผนพฒันาบุคลากรควรมีข้อมูลอตัราก าลังบุคลากร      
ในปัจจุบนัรวมทั้งความตอ้งการในอนาคตอยา่งนอ้ย 5 ปี  ตลอดจนคณะควรจดัท าระบบและกลไก
ในการติดตามให้บุคลากรน าความรู้  ทกัษะท่ีไดจ้ากการพฒันา  มาใช้ในการปฏิบติังานของตนเอง
และควรมีการควบคุม ติดตามให้บุคลากรไดป้ฏิบติัตามระบบท่ีวางไวโ้ดยเคร่งครัด  และคณะควร
หาแนวทางกระตุ้นให้อาจารย์ได้พัฒนาตนเองทั้ งทางด้านคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ         
ทั้งน้ีรวมถึงการเร่งรัดให้ผูท่ี้ลาศึกษาต่อให้ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีก าหนด (คณะครุศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ , 2556 : 12) 
 ส่วนคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์รมหาชน) ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะ ทิศทางการพฒันาเชิงนโยบายระดบั
คณะโดยภาพรวม ดงัน้ีคือ การพฒันาหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ตามกรอบระยะเวลาท่ี
ตอ้งเร่ิมใช้และความสอดคล้องคุณวุฒิของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร มีจ านวนอาจารยป์ระจ าตาม
เกณฑ์และการพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์ โดยเฉพาะการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน   รวมถึงความชัดเจนในการจดัการเรียนการสอนและการบริหารหลกัสูตรระดบัปริญญา
และระดบับณัฑิตศึกษาภายใตก้ารด าเนินงานของคณะและสาขาวิชา  อีกทั้งมีการกระตุน้เสริมแรง
เพื่อการพฒันาคณาจารย์ในด้านผลงานวิชาการและผลงานวิจยัท่ีผ่านการประเมินและผ่านการ
รับรองจากผูท้รงคุณวฒิุภายนอก มีการตีพิมพเ์ผยแพร่ในระดบัชาติและนานาชาติ ตลอดจนการเขา้สู่
ต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารยป์ระจ า เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์และบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด 
(ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) , 2544 : 6)          
 การบริหารจดัการการจดัการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์ท่ีผา่นมา พบวา่ อาจารย์
ใหม่ และอาจารยพ์ิเศษของคณะครุศาสตร์ ไม่ทราบขั้นตอนของการด าเนินการจดัการเรียนการสอน
เก่ียวกบัการส่งผลการเรียนของนกัศึกษาผา่นระบบออนไลน์ ท่ีชดัเจนและครบขั้นตอน ประกอบกบั
อาจารยอ์าวุโสบางท่าน ไม่ช านาญในการใช้ระบบส่งผลการเรียนการสอนออนไลน์ จึงเป็นสาเหตุ
หน่ึงท่ีท าให้อาจารยบ์างท่าน ท าบนัทึกขอ้ความเพื่อขอแก้ไขผลการเรียน ผ่านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะ ในคราวประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คร้ังท่ี 5/2559 วนัท่ี15 
กรกฎาคม 2559 ทั้งน้ีเพื่อให้การด าเนินงานจดัการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย จึงมีมติให้ ฝ่ายวชิาการด าเนินการจดัท าคู่มือการบริหารจดัการงานวิชาการของคณะ
ครุศาสตร์ โดยจดัท าขั้นตอนพร้อมค าอธิบายท่ีเขา้ใจง่าย เพื่อเป็นคู่มือการบริหารจดัการงานวิชาการ



 4 

ให้กับอาจารย์ คณะครุศาสตร์ ทราบและปฏิบติัได้อย่างถูกต้องต่อไป (มติท่ีประชุมคณะกรรม
ประจ าคณะครุศาสตร์ คร้ังท่ี 5/2559) 
 จากเหตุผลและความเป็นมาดงักล่าว ประกอบกบัการบริหารงานวิชาการในด้านการ
จดัการเรียนการสอน เป็นงานท่ีส าคัญและเป็นหัวใจในการขับเคล่ือนการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพและผูว้ิจยัเป็นหัวหน้างานวิจยัและบริการการศึกษาแก่คณาจารย ์ ปฏิบติัหน้าท่ีดูแล
และรับผิดชอบงานฝ่ายวิชาการของคณะครุศาสตร์ จึงเห็นความส าคัญของการพัฒนา คู่ มือ           
การบริหารจดัการงานวชิาการในดา้นการบริหารจดัการเรียนการสอนน้ีข้ึน ทั้งน้ีให้มีแนวทางปฏิบติั        
ท่ีให้เป็นไปตามมาตรฐานตามขอบข่ายการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่
และขอบข่ายบริหารงานวิชาการของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้มีความถูกตอ้ง
ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากข้ึน อันจะน าไปสู่การพัฒนางานวิชาการของคณะครุศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

1. เพื่อพฒันาคู่มือการบริหารจดัการงานวชิาการของคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยั 
ราชภฏัเชียงใหม่ โดยใชว้งจรคุณภาพเดม่ิง (PDCA) 

2. เพื่อศึกษาผลการใชคู้่มือการบริหารจดัการงานวชิาการของคณะครุศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรวจัิย 

1. ได้คู่มือการบริหารจดัการงานวิชาการของคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่  

2. ไดแ้นวทางในการบริหารจดัการงานวิชาการของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงใหม่ 
 ค ำถำมกำรวจัิย 
  1.  คู่ มือการบริหารจัดการงานวิชาการของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ท่ีมีคุณภาพมีลกัษณะอยา่งไร 
 2.  ผลการพฒันาคู่มือการบริหารจดัการงานวิชาการของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภฏัเชียงใหม่เป็นอยา่งไร 
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ขอบเขตกำรวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีขอบเขตดงัน้ี 

ขอบเขตด้ำนประชำกร 
 ประชากรในการวิจัยค ร้ังน้ี  ประกอบด้วยคณาจารย์ของคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปีการศึกษา 2559 จ านวน 66 คน  ประกอบด้วย คณาจารยส์ังกัด
ภาควิชา  6 ภาควิชา  ดงัน้ี ภาควิชาพลศึกษาและนนัทนาการ  ภาควิชาจิตวิทยา  ภาควิชาหลกัสูตร
และการสอน  ภาควชิาเทคนิคการศึกษา  ภาควชิาการศึกษาพิเศษ และภาควชิาการศึกษาปฐมวยั   

ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาคู่มือการบริหารจดัการงานวิชาการ           

ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ ได้แก่  การบริหารงานวิชาการและขอบข่าย                   
ของการบริหารงานวิชาการด้านการเรียนการสอน โดยใช้วงจรคุณภาพเดม่ิง (PDCA) ได้แก่         
ขั้นการวางแผน (Plan) ขั้นการปฏิบัติตามแผน (Do)  ขั้นการติดตามประเมินผล (Check)  และ       
ขั้นการปรับปรุงแกไ้ข (Act)  

ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวิจยั ผูว้ิจยัด าเนิการพฒันาคู่มือการบริหารจดัการงานวิชาการ           

ของคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ในปีการศึกษา  2559  
ตัวแปรทีใ่ช้ในกำรศึกษำคู่มือกำรบริหำรจัดกำรงำนวชิำกำร 

 1. ตวัแปรตน้ คือ  กระบวนการพฒันาคู่มือการบริหารจดัการงานวชิาการ         
ของคณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ โดยใชว้งจรคุณภาพเดม่ิง (PDCA)  
 2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ผลการพฒันาคู่มือการบริหารจดัการงานวชิาการ 
ของคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ไดแ้ก่  

2.1 คุณภาพของคู่ มือการบริหารจัดการงานวิชาการ  ของคณะครุศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

2.2  ความพึงพอใจของผูใ้ชท่ี้มีต่อคู่มือการบริหารจดัการงานวชิาการ  
ของคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 
1. กำรพัฒนำคู่มือกำรบริหำรจัดกำรงำนวิชำกำร หมายถึง กระบวนการพฒันาคู่มือ             

การบริหารจดัการงานวิชาการของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยใช้วงจร
คุณภาพเดม่ิง (PDCA) ในการเร่ิมตั้งแต่กระบวนการศึกษาวางแผน เตรียมขอ้มูลจากเอกสาร ต ารา 
และคู่มือในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้เกิดความชัดเจน  ง่ายต่อการท าความเขา้ใจและปฏิบติัตามและ
สามารถน ามาใชใ้นชีวติจริง คือ การบริหารจดัการเรียนการสอน 

2. คู่มือกำรบริหำรจัดกำรงำนวิชำกำร หมำยถึง  เอกสารท่ีเขียนข้ึนเพื่อเป็นแนวทาง
ให้ผูใ้ช้คู่มือได้ศึกษาท าความเขา้ใจและสามารถน าคู่มือมาใช้ในการบริหารจดัการงานวิชาการ    
ของคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีเน้ือหาคู่มือเก่ียวกบั
การบริหารจดัการเรียนการสอนของคณาจารยค์ณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

3. กำรบริหำรงำนวิชำกำร  หมายถึง   การบริหารจดัการเรียนการสอนของคณาจารย์
คณะครุศาสตร์   โดยประกอบดว้ยงานดงัน้ี  1) การควบคุมมาตรฐานวิชาการ เก่ียวกบังานการส่งผล
การเรียนออนไลน์   งานด้านการสอน  การว ัดผลประเมินผลการเรียน   การจัดท าข้อสอบ                 
2) การก ากบัติดตามการเรียนของนักศึกษาเก่ียวกบั  การลงทะเบียน  การเขา้สอบ  การขาดสอบ        
การพิจารณาตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทที ่2 

 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
 

 การศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั เร่ือง การพฒันาคู่มือการบริหาร
จดัการงานวิชาการของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารท่ีเป็น
หลกัการ แนวคิด ทฤษฏี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานวชิาการ น าเสนอตามล าดบั ดงัน้ี 
 1.  หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีการบริหารงานวชิาการในสถาบนัอุดมศึกษา  
 2.  หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีการพฒันาคู่มือการบริหารจดัการงานวชิาการ 
 3.  แนวคิดการพฒันาคู่มือการบริหารจดัการงานวชิาการดว้ยวงจรคุณภาพเดม่ิง (PDCA)  
 4.  ขอบข่ายบริหารงานวชิาการดา้นการบริหารจดัการเรียนการสอนของ มหาวทิยาลยั
ราชภฏัเชียงใหม่ 
 5.  งานวจิยัท่ีเก่ียวกบัการพฒันาคู่มือโดยใชว้งจรคุณภาพเดม่ิง (PDCA)  
 6.  งานวจิยัท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานวชิาการและการพฒันาคู่มือ 
 
หลกัการ แนวคิด และทฤษฎ ีการบริหารงานวชิาการในสถาบันอุดมศึกษา 
 การปฏิบติังานของผูด้  ารงต าแหน่งวิชาการเป็นไปตามพนัธกิจและเป้าหมายของแต่ละ
สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้ งส่งเสริมให้ผู ้ด  ารงต าแหน่งวิชาการได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ จากการไปปฏิบติังานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม อนัเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา       
ขีดความสามารถของบุคลากร และเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ตลอดจนใชค้วามรู้ 
ทักษะ และประสบการณ์ท่ีได้รับ น ามาถ่ายทอดให้แก่นิสิตนักศึกษา เพื่อผลิตนิสิตนักศึกษา            
ท่ีมีคุณภาพ ในการรองรับต่อการพฒันาประเทศต่อไป 
 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 14(3) แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน          
ในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 และมติคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา          
ในการประชุม คร้ังท่ี  4/2558 เม่ือวนัท่ี 22เมษายน 2558 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน        

ในสถาบนัอุดมศึกษาจึงก าหนดมาตรฐานภาระงานของผูด้  ารงต าแหน่งอาจารย ์ผูช่้วยศาสตราจารย ์



 8 

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เพื่ อให้ เป็นไปตามพันธกิจและเป้าหมายของแต่ละ
สถาบนัอุดมศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

 “ภาระงานสอน” หมายถึง การถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีครอบคลุมการสอนทุกประเภท 
เช่น งานสอนแบบบรรยาย งานสอนปฏิบติัการงานสอนภาคสนาม งานควบคุมวทิยานิพนธ์ เป็นตน้ 

“ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอ่ืน” หมายถึง งานศึกษาค้นควา้อย่างมีระบบตาม
กระบวนการ วธีิวจิยั เพื่อให้เกิดองคค์วามรู้ใหม่หรือต่อยอดองคค์วามรู้เดิมท่ีจะน าไปสู่การประยกุต์
ในดา้นต่าง ๆ ทั้งน้ี รวมถึงการวจิยัและพฒันาร่วมกบัภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ และชุมชน
ทอ้งถ่ิน เพื่อแก้ปัญหา เชิงเทคนิค และวิศวกรรม การจดัการเทคโนโลยีและนวตักรรม และการ
บริหารจดัการ รวมถึงงานวิชาการประเภทอ่ืน ๆ  ตามประกาศ คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน  
ในสถาบนัอุดมศึกษา เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล ให้ด ารงต าแหน่งผูช่้วย
ศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์ 

“ภาระงานบริการวิชาการ” หมายถึง งานท่ีมีลกัษณะน าความรู้ท่ีมีอยู่แล้วไปช่วยท า
ความเขา้ใจกบัปัญหา แกปั้ญหา หรือปรับปรุงพฒันาตามความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึง
งานส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ ทั้งดา้นวชิาการและวชิาชีพต่อกลุ่มบุคคล สังคม 

“ภาระงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม” หมายถึง งานหรือกิจกรรมเพื่อท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม อนัเป็นการด ารงไวซ่ึ้งคุณค่า อตัลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน เอกลกัษณ์ของชาติ รวมทั้ง
ปลูกฝังความเป็นชาติ ในลกัษณะต่าง ๆ 

ข้อ  2  ให้ ยก เลิกประกาศ ก .พ .อ. เร่ือง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของ                     
ผู ้ด ารงต าแหน่งอาจารย ์ผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์พ.ศ. 2551 

ขอ้ 3 ประกาศคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน  ในสถาบนัอุดมศึกษาน้ี ให้ใชบ้งัคบั
ตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

ข้อ 4  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงด ารงต าแหน่งวิชาการ ต้องมี      
ภาระงาน ไม่นอ้ยกวา่สัปดาห์ละ 35 ชัว่โมง ดงัน้ี 

(1) ภาระงานสอน 
(2) ภาระงานวจิยัและงานวชิาการอ่ืน 
(3) ภาระงานบริการวชิาการ 
(4) ภาระงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
(5) ภาระงานอ่ืน ๆ ท่ีสอดคล้องกบัพนัธกิจของสถาบนัอุดมศึกษา และประกาศ 

คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์   รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  ให้สภา
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สถาบนัอุดมศึกษาก าหนดสัดส่วนภาระงานด้านใดด้านหน่ึงหรือหลายด้านตาม (1) ถึง (5) และ
วธีิการคิดภาระงานใหส้อดคลอ้งกบัพนัธกิจของแต่ละสถาบนั 

ขอ้ 5 ให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาก าหนดผลงานทางวิชาการ โดยค านึงถึงความเป็นเลิศ 
ทางวิชาการและความเป็นท่ียอมรับในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชาติ หรือระดบันานาชาติ ให้สอดคลอ้ง
กับพนัธกิจของแต่ละสถาบัน โดยผลงานทางวิชาการท่ีก าหนดสอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ.     
เร่ือง หลัก เกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย ์                
รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์

ขอ้ 6 ในกรณีท่ีมีเหตุอนัสมควร สภาสถาบนัอุดมศึกษาอาจลดหรือยกเวน้ภาระงาน
ให้แก่ ผูด้  ารงต าแหน่งประเภทผูบ้ริหาร และอาจก าหนดมาตรฐานภาระงานท่ีแตกต่างไปจาก          
ท่ีก าหนดไวข้า้งตน้ก็ได ้

ขอ้ 7 ให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาออกขอ้บงัคบัว่าดว้ยการก าหนดภาระงานของผูด้  ารง
ต าแหน่งอาจารย์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ให้แล้วเสร็จภายใน          
หน่ึงร้อยแปดสิบวนั หลังจากท่ีประกาศน้ีใช้บังคับ และรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการ                
การอุดมศึกษาทราบภายในเก้าสิบวนั นับแต่วนัท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษาเห็นชอบ   (ประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เร่ือง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการ            
ของผูด้  ารงต าแหน่งอาจารย ์ผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์พ.ศ. 2558) 
 ความหมายของการบริหารงานวชิาการ (Academic Affairs Administration)                     
 นิรัชกร  ทองน้อย (2556 : 41-44 ข้อ 3)  การบริหารงานวิชาการ  เป็นการบริหาร
กิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา เก่ียวกับการปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอนให้ได้ผลดี  และ        
มีประสิทธิภาพท่ีสุด เพราะเป็นหนา้ท่ีของสถานศึกษาทุกแห่ง คือ การให้ความรู้ทางดา้นวชิาการแก่
ผูเ้รียนการบริหารกิจกรรมทุกชนิดท่ีเก่ียวกบัการพฒันา และปรับปรุงการเรียนการสอนให้ไดผ้ลดี
และมีประสิทธิภาพท่ีสุด หรือ  การบริหารท่ีใหพ้ลเมืองมีความรู้ มีคุณธรรม สามารถประกอบสัมมา
อาชีพ  ด ารงตนเป็นพลเมืองดี  ช่วยกันพัฒนาชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป  การบริหารวิชาการ
ประกอบด้วยงานหลายอย่าง ส่ิงส าคัญของงานด้านวิชาการคือ  หลักสูตรเป็นตัวก ากับงาน           
ดา้นวชิาการ ข้ึนอยูก่บัความสามารถของผูน้ า ในการน าไปใชใ้นแต่ละสถานศึกษาจึงแตกต่างกนัไป
การจดัโปรแกรมการศึกษาข้ึนกบัปัจจยัหลายอยา่ง เช่น บุคลากร  งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ รวมทั้ง
ผูเ้รียนด้วย การบริหารสถานศึกษาโดยมีการจดักิจกรรม ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีเก่ียวกับการปรับปรุง    
การพฒันาการเรียนการสอนใหไ้ดผ้ลดี และมีประสิทธิภาพใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียน 
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 งานวชิาการเป็นงานหลกัและเก่ียวขอ้งกบัทุกกิจกรรมในสถานศึกษา โดยมีจุดหมายให้
ไปสู่การมีคุณภาพของการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมายของสถานศึกษา นกัการศึกษาได้
ใหค้วามหมายของการบริหารงานวชิาการไวแ้ตกต่างกนั ดงัน้ี 
 ชุมศักด์ิ อินทร์รักษ์ (2545 : 9) ให้ความหมายว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง
กระบวนการจัดกิจกรรมในงานวิชาการ ซ่ึงเป็นภารกิจหลักให้เกิดการปรับปรุง พัฒนาและ               
เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียนหรือผูรั้บบริการ 
 ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2553 : 2) ให้ความหมายวา่ การบริหารงานวิชาการหมายถึง  
การบริหารสถานศึกษา โดยมีการจดักิจกรรมทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเก่ียวกบัการปรับปรุง พฒันาการเรียน
การสอนใหไ้ดผ้ลดี และมีประสิทธิภาพใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียน 
 จากการศึกษ าความหมายของการบ ริห ารงานวิช าการส ามารถส รุปได้ว่ า                   
การบริหารงานวิชาการ  เป็นภารกิจหลกัในการจดักิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา เพื่อให้เกิดการ
ปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอนให้ได้ผลดี  และมีประสิทธิภาพท่ีสุด  โดยมีจุดมุ่งหมายให้มี
ประสิทธิภาพ เกิดคุณภาพในการจดัการเรียนการสอน  และเกิดประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียน 
 

 ความส าคัญของงานวชิาการ 
 งานวิชาการเป็นงานท่ีมีความส าคญัในการจดัระบบงานให้รัดกุม และมีการด าเนินงาน
อยา่งมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น จึงมีนกัการศึกษาไดใ้หค้วามส าคญัของงานวชิาการไวด้งัน้ี 
 งานวิชาการเป็นหวัใจของสถานศึกษาและงานวิชาการถือวา่เป็นหัวใจของการบริหาร
การศึกษา เพราะจุดมุ่งหมายของสถานศึกษา คือการจดัการศึกษาให้มีคุณภาพซ่ึงข้ึนอยู่กับงาน
วิชาการทั้งส้ิน  ส่วนงานดา้นอ่ืน ๆ เป็นองคป์ระกอบท่ีจะท าให้สถาบนัด าเนินไปดว้ยความราบร่ืน
เท่านั้น (พนสั  หนันาคินทร์, 2524:235) ผูบ้ริหารการศึกษา ทุกคนควรจะรับผดิชอบเป็นผูน้ าของครู
ในดา้นวิชาการเป็นอนัดบัแรก เพราะหน้าท่ีของโรงเรียนหรือสถาบนัการศึกษาทุกแห่ง คือ การให้
ความรู้แก่นกัเรียนในดา้นวิชาการ โดยการท างานร่วมกบัครู กระตุน้เตือนครูให้ค  าแนะน าครู และ
ประสานงานใหค้รูทุกคนท างานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพในการสอน (ภิญโญ สาธร, 2526: 232) 
งานวิชาการเป็นงานหลกัของการบริหารสถานศึกษา ไม่วา่สถานศึกษาจะเป็นประเภทใด มาตรฐาน
และคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาไดจ้ากผลงานดา้นวิชาการ  เน่ืองจากงานวิชาการเก่ียวขอ้ง
กบัหลกัสูตร การจดัโปรแกรมการศึกษา และการจดัการเรียนการสอน ท่ีหัวใจของสถานศึกษา     
ซ่ึงอาจจะเก่ียวขอ้งทางตรงหรือทางออ้ม ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของงานนั้น (ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์, 
2553 : 15) 
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 Smith and other (1961 : 170) ศึกษาและจดัล าดบัความส าคญัของงานวิชาการไวเ้ป็น
อนัดบัแรกงานในความรับผดิชอบของผูบ้ริหารแบ่งเป็น 7 ประเภท ดงัน้ี 
 งานบริหารงานวชิาการ ร้อยละ 40 
 งานบริหารบุคลากร ร้อยละ 20 
 งานบริหารกิจการนกัเรียน ร้อยละ 20 
 งานบริหารการเงิน ร้อยละ 5 
 งานบริหารอาคารสถานท่ี ร้อยละ 5 
 งานบริหารความสัมพนัธ์กบัชุมชน ร้อยละ 5 
 งานบริหารทัว่ไป ร้อยละ 5 
 อ าภา บุญช่วย (2537 : 1) ศึกษาความส าคญัของงานวิชาการว่า งานวิชาการเป็นหัวใจ
ของสถาบนัการศึกษาทุกระดบั ไม่วา่จะเป็นระดบัมหาวทิยาลยัหรือระดบัสถานศึกษา   การท่ีจะดูวา่
สถาบนัใดมีมาตรฐานก็มกัเอาผลงานทางวิชาการเป็นส าคญั งานวิชาการจะสัมฤทธ์ิผลเพียงใดนั้น 
ข้ึนอยูก่บับทบาทของผูบ้ริหารวา่จะเอาจริงเอาจงักบัการบริหารงานวชิาการเพียงใด 
 อุทยั บุญประเสริฐ (2540 : 25) ศึกษาความส าคญัของงานวิชาการวา่ งานวิชาการเป็น
งานหลกั เป็นงานท่ีใหญ่ท่ีสุดของระบบ เป็นงานท่ีเป็นหัวใจของสถานศึกษา และมีหลกัสูตร ซ่ึง
เป็นส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดของงานวิชาการ ท่ีจะตอบสนองและสนบัสนุนงานวิชาการให้ไดผ้ลผลิตท่ีมี
คุณภาพ 
 ป รียาพร  วงศ์อ นุ ตรโรจน์  (2553 : 1) ศึ กษ าความส าคัญของงานวิช าการว่า                 
การบริหารงานวชิาการเป็นงานหลกัของการบริหารสถานศึกษา ไม่วา่สถานศึกษาจะเป็นประเภทใด
มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาไดจ้ากผลงานดา้นวิชาการเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร
การจดัโปรแกรมการศึกษาและการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นหวัใจของสถานศึกษา 
 จากการศึกษาความส าคญัของงานวิชาการสามารถสรุปไดด้งัน้ี  งานวิชาการ เป็นงาน  
ท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นหวัใจของการจดัการศึกษาทุกระดบัตั้งแต่ปฐมวยั จนถึงอุดมศึกษา 
ซ่ึงส่วนจะเก่ียวขอ้งกบัจดัการศึกษาโดยตรง เช่น หลกัสูตร การวดัและประเมินผลการศึกษา เป็นตน้   
เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาตนเองอยา่งเตม็ศกัยภาพ  เป็นคนดี มีคุณภาพ เม่ือจบการศึกษา 
 หลกัการบริหารงานวชิาการ 
 หลกัการของการบริหารงานวชิาการ มีนกัวชิาการกล่าวไวด้งัน้ี 
 ชุมศกัด์ิ อินทร์รักษ ์(2545 : 9) สรุปหลกัการบริหารงานวชิาการท่ีส าคญั ๆ ดงัน้ี 
 1. หลักการพัฒนาคุณภาพ  (Quality Management) เป็นการบริหารเพื่ อน าไป สู่       
ความเป็นเลิศทางวิชาการ องคป์ระกอบของคุณภาพท่ีเป็นตวัช้ีวดัคือผลผลิต และกระบวนการเป็น
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ปัจจยัส าคญั ท่ีท าให้บุคลากรและผูรั้บบริการได้รับความพึงพอใจ  พฒันาศกัยภาพเป็นท่ียอมรับ   
ของสังคมในระดบัสากลมากข้ึน โดยอาศยักระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษาไดแ้ก่ การควบคุม
คุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินผล 
 2. หลกัการมีส่วนร่วม (Participation) การปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการบริหารได้
พฒันามาอย่างต่อเน่ือง สม ่าเสมอ โดยหลกัการมีส่วนร่วม การเสนอแนะและการพฒันาในงาน
วิชาการ ตอ้งอาศยัความร่วมมือจากหลายฝ่าย จึงอาจด าเนินงานในรูปของคณะกรรมวิชาการโดยมี
เป้าหมายน าไปสู่การพฒันา คุณภาพไดม้ากข้ึน การมีส่วนร่วมตอ้งเร่ิมจาก การร่วมคิด ร่วมท าและ                  
ร่วมประเมินผล 
 3. หลกัการ 3 องคป์ระกอบ (3 – Es) ไดแ้ก่ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยดั 

3.1 หลักประสิทธิภาพ  (Efficiency) หมายถึง การปฏิบัติตามแผนท่ีก าหนดไว้
เป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการ มีปัญหาและอุปสรรคขณะด าเนินการก็สามารถปรับปรุงแกไ้ข
ไดก้ารมีประสิทธิภาพเน้นไปท่ีกระบวนการ (Process) การใช้กลยุทธ์และเทคนิควิธีต่างๆท่ีท าให ้             
บรรลุวตัถุประสงคม์ากท่ีสุด 

3.2 ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล  (Effectiveness) ห ม าย ถึ ง  ไ ด้ ผ ล ผ ลิ ต  (Outcome)                
ตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้ตรงตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรมีความรู้ความสามารถ มีทกัษะ
เพิ่มข้ึนรวมทั้ งการค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีได้รับ อย่างไรก็ตามมักใช้สองค าน้ีควบคู่กันคือมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.3 หลักประหยดั (Economy) หมายถึง การใช้เวลาน้อย การลงทุนน้อยการใช้
ก าลังหรือแรงงานน้อย โดยไม่ต้องเพิ่มทรัพยากรการบริหาร แต่ได้ผลผลิตตามท่ีคาดหวัง         
ดงันั้น การลงทุนทางวชิาการจึงตอ้งค านึงหลกัความประหยดัดว้ยเช่นกนั 
 4. หลกัความเป็นวิชาการ (Academics) หมายถึง ลกัษณะท่ีครอบคลุมเน้ือหาสาระของ
วิชาการได้แก่ หลกัการพฒันาหลกัสูตร หลกัการเรียนรู้ หลกัการสอน หลกัการวดัผลประเมินผล 
หลักการนิเทศการศึกษา และหลักการวิจัย  เป็นต้น  หลักการเหล่าน้ีเป็นองค์ประกอบส าคัญ               
ท่ีก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงและสร้างสรรค ์
 จากการศึกษาหลกัการบริหารงานวชิาการสามารถสรุปไดด้งัน้ี คือ หลกัการบริหารงาน
วิชาการ  สามารถจ าแนกออกเป็น 4 หลกัการ ได้แก่ หลกัการพฒันาคุณภาพ หลกัการมีส่วนร่วม 
หลัก 3 องค์ประกอบ (3-Es)  และหลักความเป็นวิชาการ   แต่ละหลกัการมีความสอดคล้องกัน      
ถ้าหากขาดหลักการใดหลักการหน่ึงก็จะส่งผลให้การบริหารงานวิชาการไม่ราบร่ืนและ                  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนอ้ยลง 
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 ขั้นตอนการบริหารวชิาการ 
 ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน ์(2553 : 5)   กล่าวถึงข้ึนตอนการบริหารงานวชิาการไวด้งัน้ี  
 1. ขั้นก่อนด าเนินการ จะเป็นการก าหนดนโยบายและวางแผนงานดา้นวชิาการ 
โดยมีงานต่อไปน้ี 

1.1 จดัท าแผนงานวชิาการใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
1.2 จดัสภาพงานวชิาการและวธีิการท างาน 
1.3 จดัอาจารยเ์ขา้สอน 
1.4 จดัท าโครงการสอน 
1.5 จดัท าปฏิทินการปฏิบติังาน 
1.6 จดัตารางสอน 
1.7 ปฐมนิเทศนกัศึกษา 
1.8 การลงทะเบียน 

 2.  ขั้นการด าเนินงาน เป็นขั้นท่ีจดัและด าเนินงาน รวมทั้งการควบคุมดูแลให้ปฏิบติั
ตามแผนท่ีวางไวใ้ห ้

2.1 การด าเนินงานการสอนตามหลกัสูตร โดยการดูแลให้การสอนเป็นไป        
ตามโครงการสอนในแต่ละวชิา เป็นการน าหลกัสูตรไปสู่การปฏิบติั 

2.2  การด าเนินงานเก่ียวกบักิจกรรมเสริมหลกัสูตรทางดา้นวชิาการ ไดแ้ก่ การจดั
โครงการสอนซ่อมเสริม โครงการส่งเสริมเด็กเรียนดี โครงการส่งเสริมการคน้ควา้ดว้ยตนเอง      
การจดัชุมนุมต่างๆ ลูกเสือและเนตรนารี มีการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ตลอดจนการให้
ค  าปรึกษาในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ จดัใหมี้ห้องสมุดโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งคน้ควา้ 

2.3 งานเก่ียวกบัการบริหาร การส่งเสริมใหมี้การเก่ียวกบัส่ือการสอน                
เพื่อช่วยเหลืออาจารยใ์นดา้นการจดัการเรียนสอนและอุปกรณ์ต่างๆ มีการจดัรวบรวมเอกสาร       
ค  าสอน คู่มืออาจารย ์รวมทั้งการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น อาคารสถานท่ี การจดัหา         
วสัดุอุปกรณ์ เป็นตน้ 

3.  ขั้นส่งเสริมและติดตามผลในดา้นวชิาการ เพื่อใหไ้ดม้าตรฐานของงานวชิาการ
ผูบ้ริหารควรมีการส่งเสริม ปรับปรุง พฒันา และประเมินผลงานดา้นวชิาการ ดงัน้ี 

3.1 ส่งเสริมใหอ้าจารยไ์ดป้รับปรุงตนเองดา้นวชิาการ 
3.2 สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานทางวิชาการได้แก่  การก าหนด

จุดมุ่งหมายและนโยบายท่ีเหมาะสมกบัสถานศึกษา และสามารถน าไปสู่การปฏิบติัได ้
3.3 ริเร่ิมและสร้างสรรคใ์นการปรับปรุงงานดา้นวชิาการ 
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3.4 จัดบรรยากาศทางวิชาการในสถานศึกษา  เช่น การจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริม
ทางดา้นวชิาการ 

3.5 จดัใหมี้คณะกรรมการท่ีปรึกษาทางวชิาการ 
3.6 จดัตั้งคณะท างานวิชาการข้ึน ลกัษณะของคณะอาจจดัรวมกนัเป็นคณาจารย ์  

ในภาควชิาเดียวกนั มารวมกนัท างานแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 
3.7 ส่งเสริมใหจ้ดัตั้งชุมนุมหรือชมรมทางวชิาการ เพื่อจดักิจกรรมและเผยแพร่งาน

ดา้นวชิาการ 
3.8 ส่งเสริมให้ศึกษาต่อเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการส่งเสริมให้ศึกษาต่อ                           

เพื่อความกา้วหนา้ทางวชิาการ  
จากการศึกษาขั้นตอนการบริหารงานวิชาการสามารถสรุปได้ว่า การบริหารงาน

วิชาการมีอยู่  3 ขั้นตอน คือ ขั้นก่อนด าเนินการ   ขั้นด าเนินการ   ขั้นส่งเสริมและติดตามผล            
ซ่ึงในทุกขั้นตอนมีความเก่ียวเน่ืองกนั หากมีการผิดพลาดเกิดข้ึนในขั้นตอนใด ย่อมส่งผลกระทบ
กับขั้นตอนอ่ืน   รวมถึงผูป้ฏิบัติงานด้านการศึกษา  ดังนั้ นการบริหารงานวิชาการควรมีความ     
รอบครอบและระมดัระวงัเป็นพิเศษ 
 
หลกัการ  แนวคิด และทฤษฎีการพฒันาคู่มือการบริหารงานวชิาการ 
 เน้ือหาทีเ่กีย่วข้องกบัคู่มือ 

ปรีชา  ช้างขวญัยืน และคนอ่ืน ๆ (2542  : 153) ให้ความหมายของคู่มือไวว้า่ คู่มือเป็น
หนังสือท่ีใช้ควบคู่กบัการกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงบอกแนวทางในการปฏิบติัแก่ผูใ้ช้ให้สามารถ
กระท าส่ิงนั้น ๆ ใหบ้รรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

สมมารถ  ปรุงสุวรรณ (2544 : 76) ให้ความหมายของคู่มือไวว้า่ คู่มือ หมายถึงหนงัสือ 
ต ารา เอกสารแนะน า หรือเป็นส่ือท่ีใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานท่ีมีเน้ือหาสาระสั้น ๆ ซ่ึงผูอ่้าน
หรือผูใ้ชส้ามารถน าไปปฏิบติัไดท้นัที จนบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

อนุชิต  เชิงจ าเนียร (2545  :  22) ใหค้วามหมายของคู่มือไวว้า่ คู่มือ หมายถึง หนงัสือ     
ท่ีเขียนข้ึนเพื่อใชเ้ป็นแนวทางใหผู้ใ้ชคู้่มือไดศึ้กษาท าความเขา้ใจ และง่ายต่อการปฏิบติังานอยา่งใด 
อยา่งหน่ึงใหมี้มาตรฐานใกลเ้คียงกนัมากท่ีสุด และท าใหน้กัเรียนนกัศึกษามีความรู้ความสามารถ 
และทกัษะท่ีใกลเ้คียงกนั 

ศักรินทร์  สุวรรณโรจน์  และคนอ่ืน ๆ (2535  :  77 - 89)  แบ่งประเภทของคู่ มือ
ออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ คู่มือการสอนหรือคู่มือจดักิจกรรม เป็นคู่มือท่ีให้ความรู้และขอ้เสนอแนะ
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เก่ียวกบัหลกัสูตรการสอนและการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ดโดยมีองคืประกอบของการจดัท าคู่มือ 
ดงัน้ี 

1.  ค าช้ีแจงการใชคู้่มือ 
2.  เน้ือหาสาระและกระบวนการหรือขั้นตอน 
3.  ค าช้ีแจงเก่ียวกบัการเตรียมการท่ีจ าเป็นต่าง ๆ เช่น วสัดุอุปกรณ์ ส่ือ 
4.  ความรู้เสริมหรือแบบฝึกหดั หรือแบบฝึกปฏิบติัเพื่อช่วยในการฝึกฝน 
5.  ปัญหาและค าแนะน าเก่ียวกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
6.  แหล่งขอ้มูลและแหล่งอา้งอิงต่าง ๆ  
สมพร  พุตตาล เบท็ซ์ (2539 : 93)   กล่าววา่ คู่มือในการปฏิบติังานมีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 
1.  ส่วนประกอบตอนตน้ ไดแ้ก่ ปก หนา้แสดงรายงานนามคณะผูจ้ดัท าและปีท่ีพิมพ ์

ค าน า สารบญั และแผนภูมิโครงสร้างของหน่วยงาน 
2.  ส่วนท่ีเป็นเน้ือหาหรือวธีิปฏิบติังาน ไดแ้ก่ ค  าอธิบายลกัษณะงาน แผนภูมิแสดง 

สายการปฏิบติังาน ขั้นตอนและวธีิการปฏิบติังาน และภาพประกอบ 
3.  ส่วนประกอบตอนทา้ย ไดแ้ก่ ค  าอธิบายศพัท ์และดรรชนี 
เอกวฒิุ  ไกรมาก (2541 : 54) กล่าววา่ คู่มือครูควรมีองคป์ระกอบส าคญั ดงัน้ี 
1.  ค าช้ีแจงการใชคู้่มือ ประกอบดว้ย วตัถุประสงคข์องคู่มือ ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็น 

ในการใชคู้่มือ วธีิการใชคู้่มือ และค าแนะน าการใชคู้่มือ 
2.  เน้ือหาสาระท่ีจะสอน โดยมีค าช้ีแจงหรือค าอธิบายประกอบและอาจมีการวิเคราะห์

เน้ือหาสาระ ใหผู้อ่้านเกิดความเขา้ใจท่ีจะอ่าน 
3.  การเตรียมการสอน ประกอบดว้ย การเตรียมสถานท่ี วสัดุ ส่ือ อุปกรณ์ และ

เคร่ืองมือท่ีจ าเป็น การเตรียมวสัดุเอกสารประกอบการสอน แบบฝึกหดัและแบบปฏิบติั ขอ้สอบ   
ค  าเฉลย ตลอดจนการติดต่อประสานงานท่ีจ าเป็น 

4.  กระบวนการ วธีิการ กิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงตอ้งใหข้อ้มูลหรือรายละเอียด 
ไดแ้ก่ ค  าแนะน าเก่ียวกบัขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน ค าแนะน าและตวัอยา่งเก่ียวกบักิจกรรม   
การสอนท่ีจะใหก้ารสอนบรรลุค าถาม ตวัอยา่ง แบบฝึกปฏิบติั และส่ือต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการสอน
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัส่ิงท่ีควรท าไม่ควรท า 

5.  การวดัผลและประเมินผล ประกอบดว้ย รายละเอียดต่าง ๆ เช่น เคร่ืองมือวดั         
วธีิวดัผล เกณฑก์ารประเมิน 

6.  ความรู้เสริม 
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7.  ปัญหาและค าแนะน าเก่ียวกบัดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนกบั    
ผูใ้ชคู้่มือ โดยเขียนจากประสบการณ์ 

8.  แหล่งขอ้มูลและแหล่งอา้งอิงต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชคู้่มือในการศึกษา
คน้ควา้ต่อไป 

ปรีชา  สัจจากุล (2550  :  44)  กล่าววา่ คู่มือปฏิบติังานท่ีจดัท าข้ึนจะตอ้งเป็นประโยชน์
ต่อผูป้ฏิบติังานและต่อองคก์ร ดงัน้ี 

1.  เป็นบรรทดัฐานส าหรับการปฏิบติังาน เพื่อช่วยใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมี
เกณฑโ์ดยไม่วา่ใครเป็นผูป้ฏิบติัก็ตาม ท าใหเ้กิดแบบแผนท่ีดี 

2.  ช่วยใหผู้ป้ฏิบติังานตระหนกัในหนา้ท่ีและความรับผดิชอบอยา่งชดัเจน 
3.  ใชส้ าหรับการฝึกบุคลากรใหม่ใหส้ามารถปฏิบติังานไดถู้กตอ้งและรวดเร็ว 
4.  ช่วยลดเวลา ลดความบกพร่อง และความผิดพลาดในการปฏิบติังาน 
5.  ช่วยลดค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 
6.  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
จากการศึกษาองค์ประกอบของคู่มือสามารถสรุปได้ดังน้ี การจัดท าคู่มือจะต้อง

ประกอบด้วย องค์ประกอบท่ีส าคญั คือ วิธีการใช้คู่มือหรือค าแนะน าในการใช้คู่มือ เน้ือหาสาระ         
ค  าช้ีแจงเก่ียวกบัการจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ การจดักิจกรรม แหล่งขอ้มูลอา้งอิง เพื่อเป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่ผูใ้ชคู้่มือ ใหส้ามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวตัถุประสงค ์ 
คู่มือ เปรียบเสมือนแนวทางในการปฏิบติังานใหป้ระสบความส าเร็จบรรลุตามเป้าหมาย รวมถึงช่วย
ในการประหยดัทรัพยากรต่างๆ  อีกทั้งยงัสามารถพฒันาผลงานใหมี้คุณภาพตามเป้าหมาย 
 คุณลกัษณะคู่มือการบริหารจัดการงานวชิาการทีด่ี 
 คีรีบูน  จงวุฒิเวศย ์และมาเรียม  นิลพนัธ์ุ (อา้งถึงใน ปทุมทิพย ์ ดีบุกค า, (2551: 62-63)  
กล่าวถึงลกัษณะของคู่มือท่ีดี 3 ดา้น คือ 
 1. ดา้นเน้ือหา 
  1.1 เน้ือหาสาระหรือรายละเอียดในคู่มือควรตรงกบัเร่ืองท่ีศึกษาและไม่ยากจน
เกินไปจนท าใหไ้ม่มีผูส้นใจท่ีจะหยบิอ่าน 
  1.2  การน าเสนอเน้ือหาควรใหเ้หมาะสมกบัพื้นความรู้ของผูท่ี้จะศึกษา 
  1.3  ขอ้มูลท่ีมีในคู่มือ ผูอ่้านสามารถประยกุตใ์ชไ้ด ้
  1.4  เน้ือหาควรเหมาะสมท่ีจะน าไปอา้งอิงได ้
  1.5  ควรมีกรณีตวัอยา่งประกอบในบางเร่ือง เพื่อจะไดท้  าความเขา้ใจง่าย 
  1.6  ควรมีการปรับปรุงเน้ือหาของคู่มือใหท้นัสมยัเสมอ 
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 2. ดา้นรูปแบบ 
  2.1  ตวัอกัษรท่ีใชค้วรมีตวัโตและมีรูปแบบท่ีชดัเจนอ่านง่าย เหมาะกบัผูใ้ชคู้่มือ 
  2.2  ควรมีภาพหรือตวัอยา่งประกอบเน้ือหา 
  2.3  ลกัษณะการจดัรูปเล่มควรท าใหน่้าสนใจ 
  2.4  การใชภ้าษาควรให้เขา้ใจง่าย เหมาะสมกบัผูใ้ชคู้่มือ 
  2.5 ระบบการน าเสนอควรเป็นระบบจากง่ายไปยาก หรือเป็นเร่ือง ๆ ใหช้ดัเจน 
 3. ดา้นการน าไปใช ้
  3.1  ควรระบุขั้นตอน วธีิการใชคู้่มือใหช้ดัเจน 
  3.2  มีแผนภูมิ ตาราง ตวัอยา่งประกอบใหส้ามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง 
  3.3  บอกสิทธิประโยชน์ และขอ้ควรปฏิบติัใหเ้ขา้ใจง่าย 
 ส รุปได้ว่ า   จาก คุณ ลักษณะคู่ มื อการบ ริห ารวิช าการ ท่ี ดี ท่ี ก ล่ าวม าข้างต้น                       
มีองค์ประกอบส าคัญ 3 ด้าน คือ ด้านเน้ือหา  ด้านรูปแบบ  ด้านการน าไปใช้ ทั้ งน้ีเพื่อให้การ
บริหารงานวิชาการมีความชัดเจนและเกิดความสะดวกราบร่ืนในการน าไปใช้ปฏิบัติจริง             
เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการพฒันางานวชิาการท่ีเป็นระบบต่อไป 
 
แนวคิดการบริหารงานวชิาการด้วยวงจรคุณภาพเดมิ่ง (PDCA)  
 การบริหารงานวิชาการดว้ยวงจรคุณภาพของเดมิ ่ง (PDCA) จดัเป็นกิจกรรม
ปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา ประกอบดว้ย (P) การวางแผน  (D) การด าเนินการ
ตามแผน   (C) การตรวจสอบ และ (A) การปรับปรุงแก้ไข โดยผูว้ิจยัได้ศึกษาค้นควา้เก่ียวกับ
หลักการของวงจรคุณภาพเดมิ่ง (PDCA)  กบัการประยุกตใ์ชเ้พื ่อเป็นแนวทางการบริหารงาน
วิชาการ 
 3.1  หลักการของวงจรคุณภาพเดมิ่ง (PDCA) 
 หลกัการบริหารตามวงจรคุณภาพของเดม่ิง (PDCA) ซ่ึงยอ่มาจาก  Plan-Do-Check-Act 
แปลว่า วางแผน – ปฏิบัติ – ตรวจสอบ – ปรับปรุง เป็นวงจรท่ีมีความเก่ียวข้องกับการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาโดยตรง แนวคิดของวงจรน้ี ดร.วอลท์เตอร์ ชิวฮาร์ทเป็นผูพ้ฒันาข้ึนเป็น
คนแรกในปี ค.ศ. 1939 และ ดร.เอดวาร์ด เดมม่ิง เป็นผูน้ามาเผยแพร่ในประเทศญ่ีปุ่น เม่ือปี ค.ศ. 
1950 จนเป็นท่ีเผยแพร่หลายในช่ือ วฏัจกัรเดม่ิง (Deming Cycle) หรือวงจรคุณภาพเดม่ิง (PDCA) 
หรือวฏัจกัรแห่งการบริหารคุณภาพ ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน Deming (1991: 507) ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การวางแผน (Plan – P) 
ขั้นตอนท่ี 2 การปฏิบติัตามแผน (Do – D) 
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ขั้นตอนท่ี 3 การติดตามประเมินผล (Check – C) 
ขั้นตอนท่ี 4 การปรับปรุง (ACT – A) 
เดมมิ่ง  (Deming in Mycoted อา้งถึงใน  สุรัตน์  สุทธิชัชวาล, 2555 : 16)    กล่าววา่

การจดัการอยา่งมีคุณภาพเป็นกระบวนการท่ีด าเนินการต่อเน่ืองเพื่อให้เกิดผลผลิตและบริการท่ีมี
คุณภาพข้ึน โดยหลกัการท่ีเรียกว่า วงจรคุณภาพเดม่ิง (PDCA) ซ่ึงประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การ
วางแผน การปฏิบติัตามแผน การตรวจสอบ  และการปรับปรุงแกไ้ข  ดงัน้ี  

Plan คือ ก าหนดสาเหตุของปัญหา จากนั้นวางแผนเพื ่อการเปลี่ยนแปลงหรือ
ทดสอบเพื่อการปรับปรุงให้ดีข้ึน 

Do คือ การปฏิบติัตามแผนหรือทดลองปฏิบติัเป็นการน าร่องในส่วนยอ่ย 
Check คือ ตรวจสอบเพื่อทราบว่าบรรลุผลตามแผนหรือหากมีส่ิงใดท่ีท าผิดพลาดหรือได้

เรียนรู้อะไรมาแลว้บา้ง  
Act คือ ยอมรับการเปล่ียนแปลง หากบรรลุผลเป็นท่ีน่าพอใจหรือหากผลการปฏิบติัไม่

เป็นไปตามแผน ใหท้  าซ ้ าวงจรโดยใชก้ารเรียนรู้จากการกระท าในวงจรท่ีไดป้ฏิบติัไปแลว้  
แมว้า่วงจรคุณภาพจะเป็นกระบวนการที่ต่อเน่ืองแต่สามารถเร่ิมตน้จากขั้นตอนใดก็

ไดข้ึ้นอยู่กับปัญหาและขั้นตอนการท างานหรือจะเร่ิมจากการตรวจสอบสภาพความต้องการ
เปรียบเทียบกบัสภาพที่เป็นจริงจะท าให้ไดข้อ้สรุปวา่จะตอ้งด าเนินการอยา่งไรในการแกไ้ขปัญหา
เพื่อใหเ้กิดการปรับเปล่ียนไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

ปริทรรศน์  พนัธุบรรยงก ์(อา้งถึงใน สุรัตน์  สุทธิชชัวาล, 2555 :16)  กล่าววา่ วงจรคุณภาพ
เดม่ิง  (PDCA) : plan do check act)  คือ องคป์ระกอบหลกัของวงจรการจดัการ  ดงัแผนภาพท่ี  2.1 
 

 

 

 

 
 ภาพที่ 2.1  วงจรคุณภาพเดม่ิง (PDCA) 
 ทีม่า :   ปริทรรศน์  พนัธุบรรยงก์ (อา้งถึงใน สุรัตน์  สุทธิชชัวาล, 2555 :16 ) 

 

หมุนใหเ้ร็ว หมุนใหถู้กตอ้ง 
A P 

D C 
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ค าวา่ หมุนให้เร็ว หมุนให้ถูกตอ้ง ท่ีอยูท่างดา้นขวาของวงจรการจดัการนั้น คือ การหมุน
วงจรอยา่งถูกตอ้งตามขั้นตอน 1 รอบ จะส่งผลใหเ้กิดการปรับปรุงหรือแกไ้ขปัญหาได ้1 ระดบั  การหมุน
ใหเ้ร็วจะท าให้เกิดการปรับปรุงอย่างรวดเร็ว 

P  (Plan) คือ จะเร่ิมนับจากการแสวงหาจุดท่ีเป็นปัญหา ระหว่างระดบัความแตกต่างจุดท่ี
มุ่งหวงัและสภาพท่ีเป็นจริง เม่ือจบัจุดท่ีเป็นปัญหาไดแ้ลว้ จดัท าแผนมาตรการในการแกไ้ข แลว้จึงเขา้
สู่ขั้น D หรือ do ต่อไป 

D (Do)  คือ  การปฏิบติัตามแผนมาตรการแกไ้ขแผนใหม่ล่าสุด เพราะแผนคือส่ิงท่ีปรับปรุง
แกไ้ขไดอ้ยู่เสมอ ตอ้งแน่ใจว่าแผนท่ีจะลงมือปฏิบติันั้นเป็นแผนท่ีใหม่ล่าสุดจริงๆ  

C (Check) คือ การเปรียบเทียบระหว่างผลลพัธ์กบัค่าเป้าหมายเสมอ   
A (Act)  คือ การปฏิบติัหลงัการตรวจสอบ ซ่ึงเป็นไปไดห้ลายประการ ดงัน้ี 
1. ในกรณีท่ีผลลพัธ์ต ่ากวา่เป้าหมายจะตอ้งมีการทบทวนแผนของมาตรการแกไ้ขแลว้

ดูวา่ส่ิงที่ยงัคงเป็นปัญหาอยูน่ั้นมีส่ิงใดที่ปฏิบติัไดท้นัทีให้ลงมือปฏิบติัเลย ส่วนส่ิงที่ปฏิบติัไม่ได้
ทนัที  ให้สะทอ้นสู่แผนการแกไ้ขปัญหารอบต่อไป 

2. ในกรณีท่ีผลลพัธ์ดีกวา่เป้าหมาย จะตอ้งมีการทบทวนการก าหนดเป้าหมายวา่            
ต ่าเกินไปหรือไม่ ควรมีการปรับเป้าหมายให้ดีกว่าเดิมหรือไม่ ผลลพัธ์เหนือกว่าความคาดหมาย
โดยปัจจยัภายนอกอ่ืน ๆ  หรือไม่ 

3. ในกรณีท่ีผลลพัธ์ไดต้รงตามเป้าหมายให้ทบทวนดูว่าไดมี้การปฏิบติัตามแผน
มาตรการแกไ้ขครบถว้นหรือไม่ ถา้ใช่ แสดงวา่แผนน้ีถูกตอ้งและควรก าหนดเป็นวธีิการปฏิบติังาน
มาตรฐานเพื่อรักษาให้ผลลพัธ์คงอยู่ในระดบัท่ีตอ้งการต่อไป 

วิฑูรย ์ สิมะโชคดี (อา้งถึงใน  สุรัตน์  สุทธิชัชวาล, 2555 :21)  กล่าวถึงวงจรคุณภาพ      
เดม่ิง (PDCA) ว่า เป็นกิจกรรมท่ีจะน าไปสู่การปรับปรุงงานและการควบคุมอย่างเป็นระบบ               
อันประกอบด้วย การวางแผน (Plan)  การน าแผนไปปฏิบัติ  (Do) การตรวจสอบ (Check) และ          
การปรับปรุงแก้ไข  (Act) กล่าวคือ จะเร่ิมจากการวางแผน  การน าแผน ท่ีวางไว้มาป ฏิบัติ                 
การตรวจสอบผลลพัธ์ท่ีได ้และหากไม่ไดผ้ลลพัธ์ตามท่ีคาดหมายไว ้จะตอ้งท าการทบทวนแผนการ
โดยเร่ิมตน้ใหม่อีกคร้ังหน่ึงและท าตามวงจรคุณภาพซ ้ าอีก เม่ือวงจรคุณภาพหมุนซ ้ าไปเร่ือย ๆ จะท าให้
เกิดการปรับปรุงงานและท าให้ระดับผลลัพธ์สูงข้ึนเร่ือย ๆ  ดังนั้ น การกระท าตามวงจรคุณภาพ             
จึงเท่ากับการสร้างคุณภาพท่ีน่าเช่ือถือมากข้ึนโดยจุดเร่ิมต้นของวงจรคุณภาพอยู่ท่ีการพยายาม       
ตอบค าถามใหไ้ดว้า่ ท าอยา่งไรจึงจะดีข้ึน 
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ขั้นตอนท่ี  1  การวางแผน (Plan) 
ในบรรดาองค์ประกอบทั้ง 4  ประการของวงจรคุณภาพนั้น ตอ้งถือว่าการวางแผนเป็น

เร่ืองท่ีส าคญัท่ีสุด การวางแผนจะเป็นเร่ืองท่ีท าให้กิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีตามมาสามารถท างานได้อย่าง           
มีประสิทธิผล เพราะถา้แผนการไม่เหมาะสมแลว้ จะมีผลท าให้กิจกรรมอ่ืนไร้ประสิทธิผลตามไปดว้ย 
แต่ถา้มีการเร่ิมตน้วางแผนท่ีดี จะท าให้มีการแกไ้ขนอ้ย  และกิจกรรมจะมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ขั้นตอนท่ี  2  การน าแผนไปปฏิบติัให้เกิดผล (Do) 
เพื่อให้มัน่ใจวา่มีการน าแผนการไปปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งนั้น เราจะตอ้งสร้างความมัน่ใจ

ว่าฝ่ายท่ีรับผิดชอบในการน าแผนไปปฏิบติัไดรั้บทราบถึงความส าคญัและความจ าเป็นในแผนการ
นั้น ๆ มีการติดต่อส่ือสารไปยงัฝ่ายท่ีมีหน้าท่ีในการปฏิบติัอย่างเหมาะสม มีการจดัให้มีการศึกษา
และการอบรมท่ีตอ้งการเพื่อการน าแผนการนั้น ๆ  มาปฏิบติั และมีการจดัหาทรัพยากรที่จ  าเป็นใน
เวลาท่ีจ าเป็นดว้ย 

ขั้นตอนท่ี  3  การตรวจสอบ (Check) 
การตรวจสอบและประเมินผลลพัธ์ของการปฏิบ ัติตามแผน ควรจะตอ้งมีการ

ประเมินใน 2 ประการ คือ มีการปฏิบตัิตามแผนหรือไม่หรือตวัแผนการเองมีความเหมาะสม
หรือไม่ 

การที่ไม่ประสบความส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไวเ้ป็นเพราะไม่ปฏิบติัตามแผนการ 
หรือความไม่เหมาะสมของแผนการ  หรือจากทั้งสองประการรวมกนั เราจ าเป็นตอ้งหาวา่สาเหตุ
มาจากประการไหน  ทั้งน้ี เน่ืองจากการน าไปปฏิบติัการปรับปรุงแกไ้ขจะแตกต่างกนัอยา่งส้ินเชิง 

ถ้าความล้มเหลวมาจากแผนการท่ีจดัท าข้ึนไม่เหมาะสม อาจเป็นผลมาจากสาเหตุ
ดงัต่อไปน้ี 

1 ความผิดพลาดในการท าความเขา้ใจกบัสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่   
2 เลือกเทคนิคท่ีใช้ผิดเน่ืองจากมีข้อมูลข่าวสารไม่เพียงพอและมีความรู้           

ในขั้นตอนการวางแผนไม่เพียงพอ  
3 ประเมินผลกระทบจากการปฏิบติัตามแผนผิดพลาด  
4 ประเมินความสามารถของบุคลากรท่ีตอ้งน าแผนมาใช้ผิดพลาด 

ถา้ความลม้เหลวมาจากการไม่ปฏิบติัตามแผน  อาจเป็นผลมาจากสาเหตุต่อไปน้ี 
1  ขาดความตระหนกัถึงความจ าเป็นในการปรับปรุง  
2  การติดต่อส่ือสารท่ีไม่เหมาะสมและมีความเขา้ใจในแผนไม่เพียงพอ 
3  การให้การศึกษาและการฝึกอบรมไม่เพียงพอ 
4  ปัญหาเก่ียวกบัตวัผูน้ าและการประสานงานระหว่างการปฏิบติั 
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5  ประเมินทรัพยากรท่ีตอ้งใช้น้อยเกินไป 
ขั้นตอนท่ี 4 ปฏิบติัการปรับปรุงแกไ้ข (Act) 
ถ้าความล้มเหลวมาจากการวางแผนท่ีไม่เหมาะสม การทบทวนแผนการเท่านั้ นไม่

เพียงพอ  ต่อการแกปั้ญหา  ตอ้งมีการปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการวางแผนโดยการหาปัจจยัท่ีไม่
เหมาะสม สาเหตุของการวางแผน  และท าการปฏิบติัการแกไ้ข  ความก้าวหน้าของการปรับปรุงจะ
เกิดข้ึนได ้โดยการก าจดัสาเหตุ และขั้นตอนท่ีส าคญั ก็คือ การทบทวนแผนการท่ีตอ้งมีการช้ีบ่งถึงสาเหตุ
แห่งความล้มเหลวอย่างถูกต้องและมีการเปล่ียนแปลงแผนเพื่อให้สามารถด าเนินกิจกรรมไปได ้                        
อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน ควรมีการวางแผนการปรับปรุงคุณภาพเป็นรายปี และมีการทบทวนทุกปี
เพื่อให้มัน่ใจวา่แผนการดงักล่าวมีความเช่ือถือไดแ้ละเหมาะสม การน าวงจรคุณภาพไปปฏิบตัิอย่าง
จริงจงัและต่อเน่ืองในทุกระดบัขององคก์ร จะท าให้เราสามารถปรับปรุงและเพิ่มคุณภาพงานไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ และเห็นผลลัพธ์ท่ีชัดเจน   เม่ือปัญหาเดิมหมดไปเราก็สามารถแก้ปัญหาใหม่ ๆ        
ไดด้ว้ยวงจรคุณภาพต่อไป 

เมลนิค และเดนซเลอร์ (Melnyk & Denzler อา้งถึงใน สุรัตน์  สุทธิชัชวาล, 2555 : 23-24) 
กล่าวถึงแนวคิดของเดมม่ิง ว่าผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งมีบทบาทหลายดา้น และการจดัการคุณภาพ
ท่ีประสบความส าเร็จนั้นต้องอาศยัหลักการท่ีเรียกว่า วงจรคุณภาพเดม่ิง(PDCA) แบ่งออกเป็น          
4 ขั้นตอน ได้แก่  

ขั้นตอนท่ี 1  การวางแผน (Plan) หมายถึง วางแผนโดยใช้ข้อมูลท่ีมีอยู่หรืออาจ         
เก็บรวบรวมข้ึนมาใหม่  นอกนั้นอาจทดสอบเพื่อเป็นการน าร่องก่อนก็ได ้

ขั้นตอนท่ี 2  การท า (Do) หรือลงมือท า หมายถึง ลงมือเอาแผนไปท า ซ่ึงอาจท าในขอบข่าย
เล็ก ๆ เพื่อทดลองดูก่อน 

ขั้นตอน ที ่ 3   การตรวจสอบ  (Check) หมายถึง  ก ารตรวจสอบ  ห รือส ัง เกต              
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนว่ามีการเปล่ียนแปลงมากน้อยเพียงใดและเป็นไปในทางใด  

ขั้นตอนท่ี 4  การแกไ้ข (Act) หรือลงมือแกไ้ข (corrective action) หมายถึง  หลงัจากท่ีได้
ศึกษาผลลพัธ์ดูแล้ว อาจไม่เป็นไปตามที่ตอ้งการหรือมีปัญหาที่ตอ้งแก้ไข ก็ตอ้งด าเนินการ
แก้ไขตามท่ีจ าเป็น หลงัจากนั้นสรุปเป็นบทเรียนและพยากรณ์เพื่อเป็นพื้นฐานในการคิดหาวิธีการ
ใหม่ ๆ  ต่อไป  การลงมือปฏิบติัดงักล่าวน้ีแสดงได ้ดงัแผนภาพท่ี 3 
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 แผนภาพที่ 2.2   วงจรคุณภาพเดม่ิง (PDCA) 
 ที่มา :  (Melnyk & Denzler อา้งถึงใน สุรัตน์  สุทธิชชัวาล, 2555 : 23-24) 

 
การท าตามวงจรคุณภาพต้องท าซ ้ าไปเร่ือย ๆ เพื่อสรุปเป็นบทเรียนอยู่ตลอด ยิ่งกว่านั้ น 

ต้องเข้าใจด้วยว่าการจดัการคุณภาพไม่ใช่สงครามท่ีผูบ้ริหารจะรบชนะด้วยตวัคนเดียว การจดัการ
คุณภาพจะประสบความส าเร็จได ้ตอ้งเป็นการกระท าทัว่ทั้งองคก์ร เพราะการจดัการคุณภาพเป็นปรัชญา
ส าหรับองคก์รและคนทุกคนในนั้น    

สมศกัด์ิ  สินธุระเวชญ์ (อา้งถึงใน  สุรัตน์  สุทธิชชัวาล, 2555 :24)  กล่าวถึง จุดหมายท่ี
แท้ของวงจรคุณภาพเดม่ิง (PDCA) ว่าเป็นกิจกรรมพื้นฐานในการบริหารคุณภาพนั้น มิใช่เพียงแค่          
การปรับแก้ผลลพัธ์ท่ีเบ่ียงเบนออกไปจากเกณฑ์มาตรฐานให้กลบัมาอยู่ในเกณฑ์ท่ีตอ้งการเท่านั้น    
แต่เพื่อก่อให้เกิดการปรับปรุงในแต่ละรอบของ PDCA  อยา่งต่อเน่ืองเป็นระบบและมีการวางแผน  
PDCA ท่ีมว้นไต่สูงข้ึนเร่ือยๆ   

วงจรควบคุมคุณภาพเดม่ิง  (PDCA) มีภารกิจหลกั 4  ขั้นตอน 
ขั้นท่ี 1  การวางแผน (Plan-P) 
ขั้นท่ี 2  การด าเนินตามแผน (Do-D) 
ขั้นท่ี 3  การตรวจสอบ (Check-C) 
ขั้นท่ี 4  การแกไ้ขปัญหา (Act-A) 
 
 
 
 
 

A P 

D C 

การปรับปรุงไม่มีวนัส้ินสุด 



 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ภาพที ่2.3    กระบวนการวงจรคุณภาพเดม่ิง (PDCA) 
 ทีม่า :  สมศกัด์ิ  สินธุระเวชญ ์(อา้งถึงใน  สุรัตน์  สุทธิชชัวาล, 2555 :24) 

 
 ขั้นตอนท่ี 1  การวางแผน (Plan) การวางแผนงานจะช่วยพฒันาความคิดต่าง ๆ เพื่อ
น าไปสู่รูปแบบที่เป็นจริงข้ึนมาในรายละเอียดให้พร้อมในการเร่ิมตน้ลงมือปฏิบติั แผนที่ดีควรมี
ลกัษณะ 5  ประการ  ซ่ึงสรุปได ้ ดงัน้ี 

1. อยูบ่นพื้นฐานของความเป็นจริง (realistic) 
2. สามารถเขา้ใจได ้(understandable) 
3. สามารถวดัได ้(measurable) 
4. สามารถปฏิบติัได ้(behavioral) 
5. สามารถบรรลุผลส าเร็จได ้(achievable) 

การวางแผนท่ีดีควรมีองคป์ระกอบ  ดงัน้ี 
1. ก าหนดขอบเขตปัญหาให้ชดัเจน 
2. ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 
3. ก าหนดวิธีการที่จะบรรลุถึงวตัถุประสงค์และเป้าหมายให้ชดัเจนและถูกตอ้ง

แม่นย  าท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้

วางแผน 

อะไร 

ท าไม 

อยา่งไร 

ปฏิบติั 

ตรวจสอ
บ 

แกไ้ข 

ก าหนดปัญหา 

วเิคราะห์
ปัญหา 

หาสาเหตุ 

วางแผน
ร่วมกนั 

น าไปปฏิบติั 

ยนืยนัผลลพัธ์ 

ท ามาตรฐาน 
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 ขั้นตอนท่ี 2  ปฏิบติั (Do)  ประกอบดว้ยการท างาน 3 ระยะ 
1. การวางแผนก าหนดการ 

1.1 การแยกกิจกรรมต่าง ๆ  ท่ีตอ้งการกระท า 
1.2 ก าหนดเวลาท่ีคาดวา่ตอ้งใชใ้นกิจกรรมแต่ละอยา่ง 
1.3 การจดัสรรทรัพยากรต่าง ๆ  

2. การจดัการแบบแมทริกซ์ (matrix management) การจดัการแบบน้ีสามารถช่วยดึง
เอาผูเ้ช่ียวชาญหลายแขนงจากแหล่งต่าง ๆ มาได ้ และเป็นวธีิช่วยประสานระหวา่งฝ่ายต่าง ๆ  

3. การพฒันาขีดความสามารถในการท างานของผูร่้วมงาน 
3.1  ให้ผูร่้วมงานเขา้ใจถึงงานทั้งหมดและทราบเหตุผลท่ีตอ้งกระท า 
3.2  ให้ผูร่้วมงานพร้อมในการใชดุ้ลพินิจท่ีเหมาะสม 
3.3  พฒันาจิตใจให้รักการร่วมมือ 

ขั้นตอนท่ี 3 การตรวจสอบ (Check) การตรวจสอบท าให้รับรู้สภาพการณ์ของงานท่ี
เป็นอยูเ่ปรียบเทียบกบัส่ิงท่ีวางแผน  ซ่ึงมีกระบวนการ ดงัน้ี 

1. ก าหนดวตัถุประสงคข์องการตรวจสอบ 
2. รวบรวมขอ้มูล 
3. การท างานเป็นตอน ๆ เพื่อแสดงจ านวน และคุณภาพของผลงานท่ีได้รับในแต่ละ

ขั้นตอนเปรียบเทียบกบัท่ีไดว้างแผนไว ้
4.  การรายงานจะเสนอผลการประเมิน รวมทั้งมาตรการป้องกนัความผดิพลาดหรือ 

ความลม้เหลว 
      4.1 รายงานเป็นทางการอยา่งสมบูรณ์ 
      4.2 รายงานแบบอยา่งไม่เป็นทางการ 
ขั้นตอนท่ี 4   การแก้ไขปัญหา (Act)  ผลของการตรวจสอบหากพบว่าเกิดขอ้บกพร่องข้ึน

ท าให้งานท่ีไดไ้ม่ตรงตามเป้าหมายหรือผลงานไม่ไดม้าตรฐาน ให้ปฏิบติัการแกไ้ขปัญหาตามลกัษณะ
ปัญหาท่ีคน้พบ 

1. ถา้ผลงานเบ่ียงเบนไปจากเป้าหมายตอ้งแกไ้ขท่ีตน้เหตุ 
2. ถา้พบความผิดปกติใด ๆ ให้สอบสวนคน้หาสาเหตุแล้วท าการป้องกนั เพื่อมิให้ความ

ผดิปกตินั้นเกิดข้ึนซ ้ าอีก 
ในการแกไ้ขปัญหาเพื่อใหผ้ลงานไดม้าตรฐานอาจใชม้าตรการดงัต่อไปน้ี 
1. การย  ้านโยบาย 
2. การปรับปรุงระบบหรือวธีิการท างาน 
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3. การประชุมเก่ียวกบักระบวนการท างาน 
จากหลักการวงจรคุณภาพท่ีกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า วงจรคุณภาพเดม่ิง (PDCA) 

ประกอบด ้วย การวางแผน (Plan) การด าเนินตามแผน  (Do) การตรวจสอบ (Check) และการ
ปรับปรุงแกไ้ข   (Act) โดยการวางแผน การลงมือปฏิบตัิตามแผน และการตรวจสอบผลลพัธ์ที่ได ้
หากผลลพัธ์ที่ไดไ้ม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีคาดหวงัไว ้จะตอ้งท าการทบทวนแผนการโดยเร่ิมตน้ใหม่และ
ท าตามวงจรคุณภาพซ ้ าอีก เม่ือวงจรคุณภาพหมุนซ ้ าไปเร่ือย ๆ จะท าให้เกิดการปรับปรุงงานและ
ยกระดับผลลัพธ์ ให้สูงข้ึนเร่ือย ๆ ซ่ึงหลักการดังกล่าวหากน ามาปรับใช ้กบัการบริหารจดัการ       
งานวิชาการของคณะครุศาสตร์ ก็จะช่วยส่งเสริมให้งานวิชาการคณะครุศาสตร์ มีการบริหาร
จดัการที่ดีภายใตก้รอบการท างานที่เป็นระบบ มีการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้กบันกัศึกษา
อย่างมีคุณภาพ และเกิดประสิทธิผลกบันกัศึกษาไดรั้บการพฒันาเต็มตามศกัยภาพ  

 
ขอบข่ายการบริหารงานวชิาการของมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 ขอบข่ายงานวชิาการ 

งานวิชาการมีขอบข่ายท่ีกวา้งมาก ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ศึกษาเอกสารและ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 การบริหารงานวชิาการในสถาบันอุดมศึกษา 

อุทยั  ดุลยเกษม  (อา้งถึงใน พิสพงศ ์ วงพระจนัทร์, 2552 : 25) กล่าววา่การบริหารงาน
วชิาการของมหาวทิยาลยัคือ กิจการบริการจดัการให้บุคลากรของมหาวิทยาลยัไดป้ฏิบติัภารกิจดา้น
การสอน การท าวิจยัและการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างมีคุณภาพประสิทธิภาพโดยเน้น
การบริหารดา้นบุคลากรเป็นหลกัทั้งในระดบัคณะวชิา  

จ รัส  สุ ว ร รณ เวล า  (อ้ า ง ใน  พิ ส พ งศ์   ว งพ ระ จัน ท ร์ , 2552 : 26) ก ล่ าว ว่ า 
สถาบนัอุดมศึกษาจ าเป็นจะตอ้งให้ผลผลิตคือการศึกษาและความรู้ใหม่ ไม่วา่จะเป็นบณัฑิต การให้
ความรู้ต่อเน่ือง การวิจยั การให้บริการรูปแบบต่างๆ หรือการช้ีน าดว้ยวิชาการ ตอ้งตรงตามท่ีสังคม
ตอ้งใช้ ทั้งน้ีตอ้งปรับการอุดมศึกษาไม่ใช่เป็นไปเพื่ออุดมศึกษาเอง แต่เพื่อสังคม โดยด าเนินการ
ตามความจ าเป็นของสังคม อุดมศึกษาท่ีมีเป้าไม่ตรงกบัปัญหาของสังคมหรือการศึกษาท่ีท าไดแ้ละ
เกิดผลไม่ตรงเป้าเป็นความดอ้ยท่ีตอ้งแกไ้ข การปรับเปล่ียนดา้นต่างๆ มีมาก กวา้งขวาง รุนแรง และ
รวดเร็ว กระแสโลกาภิวฒัน์ท่ีก าแพงระหวา่งชาติต่างๆ ลดลง การปกป้องและคุม้ครองภายในชาติ
ถดถอยลงบณัฑิตท่ีจะจบต้องเผชิญกับสภาพไร้พรมแดนและจ าเป็นต้องแข่งขนักับผูอ่ื้นได้จึง
จ าเป็นตอ้งมีความสามารถในการรู้ภาษาสากล  เช่น ภาษาองักฤษ ซ่ึงกลายเป็นภาษาวิชาการ หรือ
แมแ้ต่ภาษาของประเทศเพื่อนบา้นก็มีความส าคญัในสังคมอนาคต นอกจากภาษาแลว้ความกา้วหนา้
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ดา้นเทคโนโลยีส่ือสารสารสนเทศซ่ึงมีผลให้การเขา้ถึงวชิาการแตกต่างกนัตามความสามารถในการ
ใชค้อมพิวเตอร์ และเทคโนโลยกีารส่ือสาร หากเขา้ไม่ถึงก็จะถูกทิ้งใหล้า้หลงัและตามไม่ทนั ฉะนั้น
จ าเป็นตอ้งมีการปรับเปล่ียนการอุดมศึกษาตามสภาพความเป็นจริงของสังคม 

วินัย  วีระวัฒนานนท์  (อ้างถึงใน  พิสพงศ์   วงพระจันท ร์, 2552 : 26) กล่าวว่า                      
จากปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดแ้ก่ปัญหาและเศรษฐกิจไดก้็ให้เกิดปัญหาความเส่ือมโทรมทางสังคม 
วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม และปัญหาคุณภาพประชากร จนท าให้เกิดการปรับเปล่ียนทางสังคมขนาด
ใหญ่ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญท่ีท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน  จะเห็นได้ว่าการจัดการการศึกษา              
ในระดบัอุดมศึกษาจะตอ้งปรับปรุงทางวิชาการให้สอดคล้องกบัเหตุการณ์ ฉะนั้นหลกัการส าคญั
ท่ีสุดในการดูแลระบบอุดมศึกษาของเราในศตวรรษหน้า คือ หลกัการเปิดรับ “ความหลากหลาย” 
ของอุดมศึกษานบัตั้งแต่ประเภทของการกิจท่ีแตกต่างขององค์กรอุดมศึกษา รูปแบบการถ่ายทอด
ความรู้ ไปจนถึงความหลากหลายของรูปแบบการบริหารจดัการและการระดมทรัพยากร  ดว้ยความ
หลากหลายเช่นน้ีเท่านั้ นท่ีอุดมศึกษาจะสามารถสนองความต้องการ และปัญหาท่ีหลากหลาย       
ในสังคม 

วิชัย ตันศิริ (2543 : 113) ได้กล่าวว่า การศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นการศึกษาท่ีมี
ความส าคญัมาก บทบาทของอุดมศึกษาคือการสร้างผูน้ าในวิชาชีพต่าง ๆ ผูน้ าทางวิชาการด้าน
ความคิด ผูน้ า ทางการเมือง และผูน้ าในวงราชการ อุดมศึกษาจึงมีผลต่อเศรษฐกิจ วฒันธรรม สังคม 
และการเมือง หากจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ก็จะเป็น
การสร้างพื้นฐานของการสร้างทรัพยากรบุคคลของชาติ 
 จากแน ว คิ ดดั งก ล่ าวข้ างต้น ส าม ารถส รุป ได้ ว่ า   ก ารบ ริห ารวิ ช าก ารใน
สถาบนัอุดมศึกษา   หมายถึง  การบริหารจดัการภารกิจทางวิชาการดา้นการสอน การวิจยั และการ
บริการการศึกษา   ดา้นต่างๆ  ให้ครอบคลุมตามความตอ้งการของผูเ้รียน ภายใตก้ารจดัการศึกษา
อยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
  การบริหารงานวชิาการของมหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 
  การบริหารหลกัสูตร การจดัท าหลกัสูตรทุกหลกัสูตรใหด้ าเนินการตามมาตรฐาน
หลกัสูตรของส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ดงัน้ี 
 มาตรฐานการจัดท าหลกัสูตร 
 1. มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา ก าหนดไวใ้นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 เร่ือง แนวทางการบริหารเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตรอุดมศึกษา พ.ศ.2548 
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  2. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ก าหนดไวใ้นแนวทางการ
ปฏิบติัตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 หมายเหตุ รายละเอียดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอยู่ในเว็บไซต์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา แนวทางการด าเนินงานบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานตามกระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
  1  ทุกหลกัสูตรท่ีเปิดสอน ใหด้ าเนินการตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร และ
เป็นไปตามเกณฑ์ตลอดระยะเวลาท่ีมีการจดัการเรียนการสอน 
  2   ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติมีการประกนั
คุณภาพหลกัสูตร และการจดัการเรียนการสอน อยา่งต่อเน่ืองโดยก าหนดตวับ่งช้ีและเกณฑก์าร
ประเมินท่ีสะทอ้นการด าเนินการตามประกาศ มคอ.(กรณียงัไม่มีการประกาศใหป้ระเมินตามตวั
บ่งช้ีกลาง) 
  3  หลกัสูตรสาขาวชิาชีพ ใหผู้บ้ริหารหลกัสูตรศึกษารายละเอียดในหลกัเกณฑ์ 
และการรับรองหลกัสูตร ทั้งน้ีตอ้งมีผูท้รงคุณวฒิุจากสภาหรือองคก์รวชิาชีพอยา่งนอ้ย  1  คน   
ในกระบวนการพฒันาหลกัสูตร และตอ้งไดรั้บการรับรองจากองคก์รวชิาชีพก่อนการรับนกัศึกษา 
จดัการเรียนการสอน และด าเนินการขอรับรองตามก าหนดเวลาอยา่งต่อเน่ือง 
 หลักสูตรทุกหลักสูตร จะต้องพฒันาหลักสูตรตามเกณฑ์การด าเนินงานท่ีก าหนด      
ในกระบวนการประกนัคุณภาพหลกัสูตร โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการการรับผิดชอบควบคุม 
ก ากบั ใหมี้การด าเนินงานในเร่ืองต่อไปน้ีตลอดเวลาท่ีจดัการศึกษา คือ 

1. การเปิดหลกัสูตรใหม่และการปรับปรุงหลกัสูตร ตามแนวปฏิบติัท่ีส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและระบบก าหนด 

2. การปิดหลกัสูตรตามแนวปฏิบติัตามท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และระบบก าหนด 

3. ด าเนินงานหลกัสูตรให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานและกรอบคุณวฒิุ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4. ประเมินผลการด าเนินงานหลักสูตรตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ก าหนดทุกปี
การศึกษา เพื่อวดัคุณภาพหลกัสูตร โดยตอ้งผา่นเกณฑ์การประเมิน 5 ขอ้แรกและอยา่งนอ้ยร้อยละ 
80 ของตวับ่งช้ี อีกทั้งตอ้งรายงานผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีของหลกัสูตร วิเคราะห์ผลประเมิน 
และแนวทางปรับปรุง หรือพฒันาเสนอต่อกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง  

5. พฒันาหลกัสูตรตามผลการประเมินขอ้ 4 และตอ้งผา่นเกณฑก์ารประเมินครบ          
ทุกตวับ่งช้ี 
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 ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 
1. อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ

วางแผนติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลกัสูตร 
2. มีรายละเอียดของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐาน

คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวชิา (ถา้มี) 
3. มีรายละเอียดของรายวชิา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี)         

ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบ ทุกรายวชิา 
4. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิา และรายงานผลการด าเนินการของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วนัหลงัส้ินสุดภาคการศึกษา 
ท่ีเปิดสอนใหค้รบทุกรายวชิา 

5. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วนั
หลงัส้ินสุดปีการศึกษา 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนท่ีก าหนด
ใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถา้มี)อยา่งนอ้ยร้อยละ  25 ของรายวชิาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

7. มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียน จากผลการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ของปีท่ีแลว้ 

8. อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทุกคนไดรั้บการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้นการจดัการ
เรียน   การสอน 

9. อาจารยป์ระจ าทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวชิาการและ/หรือวชิาชีพอยา่งนอ้ย      
ปีละหน่ึงคร้ัง 

10. จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน(ถา้มี)ไดรั้บการพฒันาทาง
วชิาการและ/หรือวชิาชีพไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ต่อปี 

11. ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ท่ีมีตอ้งคุณภาพ
หลกัสูตรเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0  

12. ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตใหม่ เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5  
จากคะแนนเตม็ 5.0  
 การเปิดและปิดหลกัสูตร 
 การเปิดและปิดหลกัสูตรให้เป็นไปตามแนวปฏิบติัการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในของมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ซ่ึงเป็นไปตามองค์ประกอบท่ี 2 ตวับ่งช้ี 2.1 และเป็นไป
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ตามแนวทางปฏิบติัท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาทั้งน้ี  มหาวิทยาลยัได้ก าหนดเป็น
แนวปฏิบติัไวใ้นประกาศ เร่ือง ระบบกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสูตร พ.ศ.2556 ดงัน้ี 
 ระบบและกลไกการเปิดหลกัสูตร 
 1. การพฒันาหลักสูตรใหม่และการปรับปรุงหลกัสูตรให้พิจารณาความจ าเป็น
ความตอ้งการของสังคมและความพร้อมของหลกัสูตรก่อนน าเสนอของมหาวทิยาลยั โดยใหเ้ป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลยั เร่ือง แนวทางการน าเสนอการพฒันาหลกัสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
 2. การพฒันาหลกัสูตรใหม่และการปรับปรุงทุกหลกัสูตรทุกระดบัให้ด าเนินงาน
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติโดยด าเนินงานตามตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน 12 ตวับ่งช้ีและควรต้องเพิ่มเติมตวับ่งช้ีท่ี
สอดคลอ้งกบัพนัธ์กิจและวตัถุประสงคข์องคณะและสถาบนั 
 3.  การเสนอขออนุมติัขอหลักสูตรทั้งหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงให้
ด าเนินการตามกระบวนการและขั้ นตอนท่ีคณะก าหนดและเป็นไปตามแนบท้ายประกาศ             
สภามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ลงวนัท่ี 18 ธนัวาคม พ.ศ.2552  ดงัน้ี 

3.1  คณะ/สาขาวิชา/หลักสูตร จดัท าโครงการเสนอและเสนอรายช่ือบุคคล
เพื่อให้คณะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการร่างหลกัสูตร 1 ชุด ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญ
ในสาขาวชิาหรือสัมพนัธ์กบัสาขาวชิาทั้งภายในและภายนอกสถาบนั ตามจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน 

3.2  การร่างหลกัสูตรตอ้งมีการศึกษา วิจยั ส ารวจ ความตอ้งการของสังคม 
ตลาดแรงงานท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายสถาบนัและนโยบายช่าง 

3.3  หลกัสูตรพฒันาปรับปรุง ตอ้งผา่นกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกโดยผา่นการวพิากษห์ลกัสูตร จึงของให้คณะเสนอรายช่ือบุคคลให้
มหาวทิยาลยัแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการวพิากษห์ลกัสูตรทุกหลกัสูตร คณะกรรม 1 ชุด ประกอบดว้ย 
ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญสาขาวิชา หรือสัมพนัธ์กบัสาขาวิชาตามจ านวนก าหนดไม่น้อยกว่า      
5 คน 

3.4  หลกัสูตรพฒันาหรือปรับปรุงผา่นการวพิากษแ์ละแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ
แลว้ ใหส้าขาวชิา/หลกัสูตร เสนอร่างหลกัสูตรต่อกรรมการประจ าคณะใหค้วามเห็นชอบ 

3.5 หลักสูตรทีกรรมการประจ าคณะมีมติเห็นชอบแล้วและได้ปรับแก้ไข
ข้อเสนอแนะกับกรรมการครบถ้วนแล้ว(ถ้ามี)จดัท ารูปเล่มเสนอคณะกรรมการการกลั่นกรอง
หลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ตรวจสอบรูปแบบโครงสร้างหลักสูตร และการพิมพ์ให้ได้
มาตรฐาน ถูกตอ้ง สมบูรณ์  
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3.6 ให้ส านกัทะเบียนและประมวลผลน าเสนอร่างหลกัสูตรต่อสภาวิชาการให้
ความเห็นชอบ 

3.7 หลักสูตรท่ีสภาวิชาการมีมติเห็นชอบแล้วและได้ป รับแก้ไขตาม
ขอ้เสนอแนะของกรรมการครบถว้นแลว้(ถา้มี)ให้ส านกัทะเบียนและประมวลผลตรวจสอบแกไ้ข
ใหถู้กตอ้ง สมบูรณ์ แลว้จึงน าเสนอต่อสภามหาลยัวทิยาลยัเพื่อขออนุมติั 

3.8 หลักสูตรท่ีสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติแล้ว และได้ปรับแก้ไขตาม
ขอ้เสนอแนะของกรรมการครบถว้นแลว้(ถา้มี)ให้ส านักทะเบียนและประมวลผลตรวจสอบ  การ
แกไ้ขให้ถูกตอ้ง สมบูรณ์ แลว้จึงเสนอต่อส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) รับทราบและ
ให้ความเห็นชอบภายใน 30 วนั ทั้งน้ีหลกัสูตรตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยัก่อน
เปิดสอน 

3.9  เม่ือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบและให้ความ
เห็นชอบแล้วจะแจง้มหาวิทยาลัยได้ทราบและแจง้ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการ พลเรือน 
(ก.พ.) รับทราบและรับรอง หากหลักสูตรนั้นเก่ียวข้องกันองค์กรวิชาชีพ มหาวิทยาลัยต้องน า
หลกัสูตรเสนอองคก์รรวชิาชีพเพื่อใหก้ารรับรองดว้ย 

3.10 หลักสูตรท่ีเปิดสอนทุกหลักสูตรต้องด าเนินงานไปตามตัวบ่งช้ีการ
ด าเนินงาน  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 12  ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ีท่ีคณะและ
มหาวทิยาลยัก าหนด 
 ระบบและกลไกการปิดหลกัสูตร 
 1.  การปิดหลกัสูตรให้สาขาวิชาชิพหรือหลกัสูตร ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และ
ขั้นตอนการปิดหลกัสูตร ในประกาศมหาวิทยาลยั เร่ือง ระบบกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสูตร 
พ.ศ. 2556 โดยการขอเสนอปิดหลกัสูตรตอ้งเป็นไปตามเกณฑด์งัน้ี 
 1.1 หลกัสูตรไม่มีการเรียนการสอน 3 ปี การศึกษาข้ึนไป  
 1.2 หลกัสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลกัสูตร และเกณฑ์ประกนั
คุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เช่น ไม่มีอาจารยผ์ูส้อน            
มีจ  านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร/ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์ก าหนด หรือมีคุณวุฒิ
ไม่ตรงตามสาขาวชิา 
 1.3 หลกัสูตรมีปัญหาในการบริหารจดัการหลกัสูตรในภาพรวมไม่เป็นไปตาม
ความตอ้งกาของประเทศ หรือมมีความจ าเป็นในการผลิตบณัฑิตในสาขาวชิานั้น ๆ 
 1.4 หลักการท่ีคณะกรรมการผูรั้บผิดชอบหลักสูตรพิจารณาเห็นว่าสมควร   
ใหปิ้ดหลกัสูตร 
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 2.  การเสนอขออนุมติัปิดหลกัสูตรใหด้ าเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
 2.1 ใหค้ณะกรรมการผูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและสาขาวชิาน าเสนอเอกสาร การ
ขออนุมติัปิดหลกัสูตรตามแบบอนุมติัปิดหลกัสูตรต่อกรรมการประจ าคณะเพื่อใหค้วามเห็นชอบ 
 2.2  เม่ือกรรมการประจ าคณะมีมติเห็นชอบปิดหลกัสูตรแลว้คณะน าเสนอต่อ
สภาวชิาการพิจารณาใหเ้ห็นชอบ 
 2.3 เม่ือสภาวิชาการมีมติเห็นชอบปิดหลัก สูตรแล้วน าเสนอต่อสภา
มหาวทิยาลยัพิจารณาอนุมติัปิดหลกัสูตร 
 2.4. เม่ือสภามหาวิทยาลยัมีมติปิดหลกัสูตรแล้วมหาวิทยาลัยแจง้ต่อส านัก
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบและให้ความเห็นชอบภายใน 30 วนั และส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) แจง้ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ก.พ.) รับทราบ 
และคณะหรือหน่วยงานรับผิดชอบแจง้ส านกังานเลขาธิการคุรุสภาประเมินมาตรฐานการการผลิต
และมาตรฐานหลักสูตรอีกคร้ังในกรณีท่ีเป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และแจ้งส านักงาน
คณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 
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 กระบวนการและข้ันตอนการเปิดหลกัสูตรและการปิดหลกัสูตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่ 2.4  แผนผงัแสดงกระบวนการเปิดหลกัสูตร 
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ภาพที ่2.5  แผนผงัแสดงกระบวนการปิดหลกัสูตร 
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 การปรับปรุงแก้ไขหลกัสูตรเลก็น้อย 
 การขอปรับปรุงแกไ้ขหลกัสูตรเล็กนอ้ยใหด้ าเนินการตามขั้นตอนและแนวปฏิบติั 
ดงัน้ี 
  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเสนอช่ือกรรมการปรับปรุงแกไ้ขหลกัสูตรแก่คณะ
เพื่อแต่งตั้ง กรณีเป็นหลกัสูตรคณะร่วมผลิตเสนอมหาวทิยาลยัแต่งตั้ง 
  1.  กรรมการปรับปรุงแกไ้ขหลกัสูตร ด าเนินการร่างเอกสารหลกัสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
เช่นเดียวกบัการเสนอขอเปิดหลกัสูตร 
 2.  กรรมการปรับปรุงแกไ้ขหลกัสูตรจดัท าเอกสารรายละเอียดการขอแกไ้ข
หลกัสูตรเล็กนอ้ย ตามแบบฟอร์มเอกสาร สมอ. 08 

ประเด็นสาระ ท่ีเป็นการขอปรับปรุงแกไ้ขหลกัสูตรเล็กนอ้ย ไดแ้ก่  
1. การปรับเปล่ียนช่ือกรรมการประจ าหลกัสูตร ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 
2. การพิมพผ์ดิพลาด เก่ียวกบัช่ือหลกัสูตร ช่ือปริญญา ช่ือรายวชิาภาษาไทย 

ภาษาองักฤษ  ตวัเลขรหสัวชิา ตวัเลขหน่วยกิต ขอ้ความในค าอธิบายรายวชิา 
3. การขอปรับเปล่ียนช่ือวชิา เพิ่มเติมรายวชิาใหม่ เพิ่มขอ้ความส าคญัใน

หลกัสูตร    ในค าอธิบายรายวชิา 
4. การขอปรับเปล่ียนช่ือวชิา รหสัวชิา ท่ีซ ้ าซอ้นในหลกัสูตร หรือระหวา่ง

หลกัสูตร 
5. อ่ืนๆ ท่ีมิไดป้รับเปล่ียนหลกัการ และโครงสร้างส าคญัของหลกัสูตร 
หมายเหตุ กรณีการปรับปรุงแกไ้ขมีจ านวนมาก รายการ หรือการปรับปรุง แกไ้ข

นั้น   มีผลกระทบต่อการเสนอขอ้มูลในเอกสารหลายแห่ง ควรจดัท าเป็นหลกัสูตรปรับปรุงใหม่ทั้ง
ฉบบั  

6. กรรมการปรับปรุงแกไ้ขหลกัสูตรเสนอเอกสาร สมอ.08 และเอกสรหลกัสูตร    
ต่อกรรมการคณะพิจารนาให้ความเห็นชอบ 

7. คณะน าส่งมหาวทิยาลยั โดยผา่นกรรมการกลัน่กรองหลกัสูตร เสนอต่อ
กรรมการสภาวชิาการ พิจารนาใหค้วามเห็นชอบ และเสนอกรรมการสภามหาวทิยาลยัอนุมติัตาม
กระบวนการเช่นเดียวกบัขอเปิดหลกัสูตร 

8. เม่ือสภามหาวทิยาลยัอนุมติัแลว้ มหาวทิยาลยัแจง้ส านกังานคณะกรรมการ         
การอุดมศึกษารับทราบใหค้วามเห็นชอบต่อไป 
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9. กรณีการเสนอขอปรับปรุงแกไ้ขหลกัสูตรเล็กนอ้ยต่อกรรมการประจ า
คณะกรรมการกลัน่กรองหลกัสูตร กรรมการสภาวชิาการ กรรมการสภามหาวทิยาลยัทกัทว้ง       
ขอใหแ้กไ้ขเอกสารรายการท่ีน าเสนอใหถู้กตอ้ง กรรมการปรับปรุงแกไ้ขหลกัสูตรตอ้งกลบัไป
แกไ้ขภายในระยะเวลาท่ีกรรมการก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2.6  ผงักระบวนการและขั้นตอนการเสนอขอ้ปรับปรุงแกไ้ขหลกัสูตรเล็กนอ้ย 
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ตัวอย่างแบบฟอร์มการปรับปรุงแก้ไขหลกัสูตรเลก็น้อย 

 
สมอ.08 

 
การปรับปรุงแกไ้ขหลกัสูตร........................................................ 

สาขาวชิา.................................... คณะ ..................................................... 
หลกัสูตร.......................................................... ฉบบัปี พ.ศ. ...................... 

มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
------------------------------------- 

 
1. หลกัสูตรฉบบัดงักล่าวน้ีไดรั้บทราบ/รับรองการเปิดสอนจากส านกังานคณะกรรมการ           

การอุดมศึกษา  
เม่ือวนัท่ี......................................................................... 
 

2. สภามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ไดอ้นุมติัการปรับปรุงแกไ้ขคร้ังน้ีแลว้ในคราวประชุม 
คร้ังท่ี............/............... เม่ือวนัท่ี ................................................................ 
 

3. หลกัสูตรปรับแกไ้ขน้ี เร่ิมใชก้บันกัศึกษารุ่นปีการศึกษา 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี ............. ปีการศึกษา .............................. เป็นตน้ไป 
 

4. เหตุผลในการปรับปรุงแกไ้ข 
- ระบุความส าคญัของการปรับปรุงแกไ้ขหลกัสูตรใหช้ดัเจน 
- ระบุความส าคญั ประโยชน์การปรับเปล่ียนเพิ่มเติมแกไ้ขขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึน 

 
5. สาระในการปรับแกไ้ข 

- ระบุส่วนท่ีตอ้งการปรับปรุงแกไ้ขหลกัสูตรใหมี้รายละเอียด ครบถว้น ชดัเจน เป็นขอ้ ๆ 
5.1 ............................................................ 
5.2 ............................................................ 

 



 37 

6. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ข เม่ือเปรียบเทียบกบัโครงสร้างเดิมและเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดงัน้ี 
 

หมวดวิชา 
เกณฑ์

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างเดิม 
พ.ศ. 25......... 

โครงสร้างใหม่ 
พ.ศ. 25.......... 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ไม่นอ้ยกวา่ 30 หน่วยกิต   
หมวดวชิาเฉพาะ    
หมวดเลือกเสรี    
รวมทั้งหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ 

.....หน่วยกิต 
ไม่นอ้ยกวา่ 
.....หน่วยกิต 

ไม่นอ้ยกวา่ 
.....หน่วยกิต 

 
หมายเหตุ  1) แบบฟอร์ม 1 ฉบบั ใหใ้ชก้บัการปรับปรุงแกไ้ข 1 หลกัสูตรเท่านั้น 

2) ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะพิจารณารับทราบเป็นรายหลกัสูตร 
ฉะนั้นการปรับปรุงแกไ้ขในเร่ืองหน่ึง หากมีผลกระทบต่อหลกัสูตรใดบา้ง 
มหาวทิยาลยัจะตอ้งแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบเป็น
รายหลกัสูตรเช่นกนั ยกเวน้การเปิดรายวชิาเลือกเสรี 

3) ในกรณีการปรับปรุงแกไ้ขมีจ านวนมากรายการ หรือการปรับปรุงแกไ้ขนั้น          
มีผลกระทบต่อการเสนอขอ้มูลในเอกสารหลายแห่ง ควรจดัท าเป็นหลกัสูตร
ปรับปรุงใหม่ทั้งฉบบั 

 
 
       รับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล 
 
     (ลงช่ือ) 

             (.....................................................................) 
                อธิการบดี มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
       วนัท่ี .............. เดือน ............................ พ.ศ. ............ 
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 การประเมินมาตรฐานหลกัสูตร  
 หลกัสูตรท่ีพฒันาปรับปรุงตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ
ใหด้ าเนินการตามแนวทาง 2 กรณีดงัต่อไปน้ี  
 1. ประเมินผลการด าเนินการบริหารหลกัสูตรตามหมวด 7 การประกนัคุณภาพ
หลกัสูตร 
 2.  (มคอ.2)  ประเมินและรายงานผลการประเมินหลกัสูตรตาม มคอ.5 มคอ.6 
มคอ.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่2.7  ผงัแสดงระบบและขั้นตอนการประเมินหลกัสูตร 
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 การประเมินผลการด าเนินการบริหารหลักสูตร  ประเมินตามหมวด 7 การประกนั
คุณภาพหลกัสูตร (มคอ.1)เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร ก าหนดให้กรรมการบริหาร
หลกัสูตรตอ้งก ากบัดูแลและใหค้  าแนะน าใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานไดแ้ก่ 

1.  ตรวจสอบและปรับปรุงหลกัสูตรใหมี้คุณภาพมาตรฐาน 
2.  มีการประเมินมาตรฐานหลกัสูตรอยา่งสม ่าเสมอ 

 แนวทางการด าเนินการ ให้มีการประเมินหลักสูตรโดยกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ
ภายในกรรมการผูท้รงคุณวุฒิภายนอกและ โดยบณัฑิตผูส้ าเร็จการศึกษาทั้งน้ีรอบระยะเวลาให้
เป็นไปตามท่ีกรรมการพฒันาหลกัสูตรก าหนดไวใ้นเล่มหลกัสูตร 

   นอกจากน้ียงัก าหนดหัวข้อการบริหารทัพยากรหารเรียนการสอนการบริหาร
คณาจารย ์การบริหารบุคคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน การสนบัสนุนให้ค าแนะน านกัศึกษา 
ตลอดจนการส ารวจความตอ้งการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

 3. ด าเนินงานหลกัสูตรตามตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
 แนวทางการด าเนินการ ด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายตวับ่งช้ีทั้งหมดในเกณฑ์
ดีต่อเน่ือง 2 ปีการศึกษา เพื่อติดตามด าเนินการตาม TQF ต่อไปคือ มีการด าเนินงานตามขอ้ 1- 5 
และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีท่ีระบุไวใ้นแต่ละปี (โปรดดูตัวบ่งช้ีท่ีระบุในหลักสูตร            
ตามหมวด 7 ขอ้ 7) 
 การประเมินและการรายงานผลการประเมิน 
 ด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เร่ือง แนวทางการปฏิบติัตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

  ขอ้ 6 ใหส้ถาบนัอุดมศึกษาบริหารจดัการหลกัสูตรเพื่อใหบ้ณัฑิตมีคุณลกัษณะตาม
มาตรฐานผลการเรียน ท่ีก าหนดให้มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นๆ หรืหกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ กรณีกระทรวงศึกษาธิการยงัมิไดป้ระกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวชิาของระดบัคุณวฒิุนั้นๆ และธ ารงไวซ้ึ้งคุณภาพมาตรฐานดงักล่าว โดยด าเนินการสาขาดงัน้ี 
 6.1 พัฒนาอาจารย์ทั้ งด้านวิชาการ วิธีการสอน และวิธีการวดัผล อย่าง
ต่อเน่ือง 
 6.2 จดัสรรทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนและการวิจยัให้เพียงพออย่างมี
คุณภาพ รวมทั้งอาจประสานกบัสถาบนัอุดมศึกษา และ/หรือหน่วยงานอ่ืนเพื่อใชท้รัพยากรร่วมกนั
ในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนใหมี้คุณภาพ 
 6.3 จดัให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาท่ีครอบคลุมมาตรฐานผล
การเรียนรู้ในทุกๆ ดา้น ตามท่ีก าหนดไวใ้นรายละเอียดของหลกัสูตร 
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 6.4 จัดให้มีการรายงานผลการจัดการศึกษาเป็นรายวิชา ประสบการณ์
ภาคสนาม (ถา้มี) ทุกภาคการศึกษา และเป็นรายหลกัสูตรทุกปีการศึกษาโดยมีหวัขอ้ตามแบบ มคอ.
5 มคอ.6 และ มคอ.7 ตามล าดบัท่ีแนบทา้ยประกาศน้ี 
 6.5  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการอย่างต่อเน่ืองและ
รายงานผลการจดัการศึกษาต่อสภาสถาบนัอุดมศึกษาทุกปีการศึกษา 
 6.6  ประเมินหลกัสูตรเพื่อพฒันาอยา่งต่อเน่ืองอยา่งนอ้ยทุกๆ 5 ปี 
 ขอ้ 7 ให้สถาบนัอุดมศึกษาประกนัคุณภาพหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน
อยา่งต่อเน่ืองทุกหลกัสูตร โดยด าเนินการดงัน้ี 
 7.1  ก าหนดตวับ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินท่ีสะท้อนการด าเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 7.2  ด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน ตามระบบประกนัคุณภาพภายในของ
หลกัสูตร 
 7.3 รายงานผลการด าเนินการต่อสภาสถาบนัอุดมศึกษา คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และสาธารณะ 
 7.4 น าผลการประเมินมาปรับปรุงหลกัสูตรใหมี้คุณภาพและทนัสมยั 
อยูเ่สมอ 
 การบริหารการจัดการเรียนการสอน 
  1. การจัดท าและบริหารแผนการเรียนนักศึกษา สาขาวชิา/ภาควชิา โดยคณะกรรม การ  
บริหารหลกัสูตร มีหนา้ท่ีจดัท าแผน การเรียนนกัศึกษาและบริหารแผนการเรียนตามหลกัการและ
แนวทางดงัต่อไปน้ี 
 1.1 จัดท าแผนการเรียน เสนอแนะตลอดหลักสูตรให้ครบทุกหมวดวิชา                 
ตามโครงสร้างของหลกัสูตรโดยตอ้งพิจารณาให้รอบคอบ ถูกตอ้ง เพราะแผนการเรียนท่ีจดัท าข้ึน
ใชแ้ลว้ จะไม่สามารถเปล่ียนแปลงไดอี้ก (ตามนโยบายการบริหารวชิาการของมหาวทิยาลยั)  
 1.2  จัด ส่ งแผนการเรียน เสนอแนะแก่ส านักทะ เบี ยนและประมวลผล                 
เพื่อด าเนินการระบบการลงทะเบียนแก่นกัศึกษาหมู่เรียน  
 1.3 แจ้งแผนการเรียนเสนอแนะแก่อาจารท่ีปรึกษาหมู่ เรียนให้ทราบและ
ควบคุมดูแลใหน้กัศึกษาหมู่เรียนลงทะเบียนตามแผนการเรียนอยา่งเคร่งครัด 

อาจารย์ท่ีปรึกษา มีหน้าท่ีให้ความเห็นชอบการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 
(ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ วา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี)  
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การลงทะเบียนของนกัศึกษาท่ีไม่เป็นไปตามแผนการเรียนเสนอแนะ จะเกิดปัญหา
ในการจดัการเรียนการสอน จึงเป็นความรับผดิชอบของอาจารท่ีปรึกษาในการกบัดูแล ติดตาม 
 1.4 กรณีนักศึกษาท่ีได้รับการยกเวน้ เทียบโอน และลงทะเบียนไม่เป็นไปตาม
แผนการเรียน เป็นหน้าท่ีของอาจารยท่ี์ปรึกษาในการให้ค  าแนะน าการลงทะเบียนและควบคุมให้
เป็นไปตามโครงสร้างของหลกัสูตร ทั้งน้ีจ  าเป็นตอ้งมีการจดัแผนการเรียนส าหรับนกัศึกษาเหล่าน้ี
ไวเ้ฉพาะ 
 1.5 การบริหารแผนการเรียนให้ถูกตอ้ง เป็นอ านาจหน้าท่ีของกรรมการบริหาร
สาขาวชิา/ภาควชิา ด าเนินการร่วมกบัอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 1.6 กรณีเกิดปัญหาเก่ียวกับการบริหารแผนการเรียน ให้สาขาวิชา/ภาควิชาแจ้ง
เร่ืองต่อคณะและมหาวทิยาลยั เพื่อวนิิจฉยัและด าเนินการ 
 2.  การจัดตารางสอนอาจารย์ 
   สาขาวิชา/ภาควิชา โดยคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา/ภาควิชา มีหน้าท่ีจดั
อาจารย์ เข้าสอนรายวิชาท่ีก าหนดในแผนการเรียน โดยด าเนินการตามหลักการและแนวทาง
ต่อไปน้ี 
   2.1 จดัอาจารยเ์ขา้สอนรายวชิาตามแผนการเรียน และควรจดัใหค้รบทุกรายวชิา      
ทุกภาคการศึกษา ตลอดหลกัสูตรไวล่้วงหนา้ 
   2.2 จดัอาจารยป์ระจ ารายวิชา โดยคดัเลือกผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมเช่ียวชาญ
การสอนรายวิชานั้นๆ โดยพิจารณาให้เป็นไปตามเกณฑ์ภาระงานสอนใช้พื้นฐาน 12 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ หรืออาจจัดมากกว่า 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ได้และให้เป็นไปตามเกณฑ์ภาระงานตาม
ประกาศของมหาวทิยาลยัก าหนด 
   2.3 กรณีตอ้งมีการจา้งอาจารยพ์ิเศษ ตอ้งจดัเตรียมสรรหาไวล่้วงหน้าก่อนเปิด
ภาคเรียน โดยคดัเลือกบุคคลท่ีมีความรู้ เช่ียวชาญในรายวิชาท่ีสอน ซ่ึงจะตอ้งเสนอศกัยภาพและมี
คุณสมบติัเป็นไปตามเกณฑใ์นประกาศของมหาวทิยาลยั เร่ือง การแจง้อาจารยพ์ิเศษ  
               หลกัเกณฑก์ารพิจารณาขอ้จา้งอาจารยพ์ิเศษ 
 1. ภาระงานของอาจารย์ประจ าสาขาวิชา/หลักสูตรเต็มแล้วและเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนด คือ ภาระงานสอนไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ กรณีท่ีมาเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาหมู่เรียน 
 ยกเวน้ 
 ผูบ้ริหารคณบดี ผูอ้  านวยการ ไม่นอ้ยกวา่ 3 ชัว่โมง/สัปดาห์ 
 ผูบ้ริหารระดบัรองคณบดี รองผูอ้  านวยการ ไม่นอ้ยกวา่ 6 ชัว่โมง/สัปดาห์ 
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 ผูช่้วยครบดี/หวัหนา้สาขาวชิาไม่นอ้ยกวา่ 9 ชัว่โมง/สัปดาห์ 
 2. ภาระงานสอนท่ีเหลืออยูห่ลงัจากภาระงานอาจารยป์ระจ าเตม็แลว้สามารถขอ
จา้งอาจารยพ์ิเศษได ้โดยอาจารยพ์ิเศษ 1 คน สามารถสอนรายวชิา (ทุกภาค) รวมกนัไม่เกิน 12 
ชัว่โมงต่อสัปดาห์ การสอนเกินจะไม่สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนได ้
 3.  คุณสมบติัของอาจารยพ์ิเศษท่ีขอจา้ง มีดงัน้ี 
   3.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทข้ึนไป และตรงหรือสอดคลอ้งกบั
รายวิชาท่ีรับผิดชอบสอน และเพื่อความเหมาะสม ความส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาต รีท่ีตรง
สาขาดว้ย 
  3.2 กรณีอาจารย์พิ เศษส าเร็จการศึกษาต ่ ากว่าระดับปริญญาโทต้องเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญวิชาชีพมีประสบการณ์ในวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งเป็นเวลานาน หรือตอ้งได้รับผลการเรียน
ระดบัปริญญาตรีในระดบัเกียรตินิยม จึงจะสามารถอนุโลมได(้กรณีท่ีอยูใ่นดุลยพินิจของคณะโดย
ค านึงถึงคุณภาพการศึกษา ความจ าเป็น และเหมาะสม) 
 3.3  ตอ้งเป็นผูมี้เวลาสามารถปฏิบติัการสอนไดเ้ตม็เวลาในรายวชิาท่ีจา้งสอน 
 3.4  เป็นผูรั้บผดิชอบการสอน มีความประพฤติดี เหมาะสมกบัความเป็นครู 
 4. การขอจา้งอาจารยพ์ิเศษ ให้สาขาวิชาเสนอเร่ืองขอจา้งอาจารยพ์ิเศษต่อคณะ         
เพื่อเสนอขออนุมติัต่อมหาวทิยาลยั เป็นรายภาคเรียนล่วงหนา้ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
 5. คณะกรรมการให้สาขาวิชาตอ้งเสนอเร่ืองการจา้งอาจารยพ์ิเศษต่อมหาวิทยาลยั 
โดยมีข้อมูลประกอบด้วย ภาระงานทั้ งหมดของอาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษหลักฐานวุฒิ
การศึกษา 
 6. เม่ือมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมติัแล้ว คณะจะออกหนังสือเชิญอาจารยพ์ิเศษ
โดยตรง หรือขอเชิญจากหน่วยงานตน้สังกดัต่อไป 
 กรณีภายหลงัจากการเปิดภาคเรียนแลว้ รายการจดัสอน จดัสอบ ท่ีปรากฏในตาราง
ดงักล่าว มหาวิทยาลยัไม่อนุญาตให้อาจารยผ์ูส้อนเปล่ียนแปลง วนั เวลาสอนเวลาสอบ ห้องสอน
หรือหอ้งสอบ จนกวา่ระยะเวลาการลงทะเบียน และการเพิ่มถอนวชิาจะเสร็จส้ินตามก าหนด 
 กรณีภายหลงัพน้ก าหนดเวลาลงทะเบียน เพิ่มถอนรายวชิาแลว้ หากอาจารยผ์ูส้อน
ต้องการเปล่ียนแปลงรายการ  มหาวิทยาลัยอนุญาตให้เปล่ียนแปลงได้เฉพาะห้องเรียนเท่านั้ น        
ทั้งน้ี ตอ้งเป็นไปตามท่ีเหมาะสมในเร่ืองขนาดห้องกบันักศึกษาละลกัษณะวิชา และตอ้งท าเร่ือง        
ขออนุญาตผา่นสาขาวชิา  คณะ  ถึงส านกัทะเบียนและประมวลผล 
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ภาพที ่2.8  ผงัแสดงกระบวนการและขั้นตอนการจดัตารางสอน 
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 การควบคุมมาตรฐานวชิาการ มาตรฐานวชิาการ เป็นเร่ืองส าคญัในการจดัการเรียนการ
สอน สาขาวชิา/ภาควชิา มีหนา้ท่ีโดยตรงในการควบคุม ก ากบั ดูแล ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน 
 มหาวิทยาลยัไดก้ าหนดมาตรฐานทางวิชาการไวใ้น ประกาศ ขอ้บงัคบั ทางการศึกษา
ต่างๆ โยเฉพาะขอ้บงัคบัหลกั ไดแ้ก่ ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ วา่ดว้ยการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา         
ซ่ึงอาจารย ์นกัศึกษา และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน ควรตอ้งปฏิบติัไปตามแนวทางดงัน้ี 
 ด้านการสอน 
 คณะ/ภาควชิา มีหนา้ท่ีก ากบั ดูแล ใหเ้ป็นมาตรฐานตามแนวปฏิบติั ดงัน้ี 
 1.  อาจารย์ประจ าในสถาบันอุดมศึกษามีหน้าท่ีสอน วิจัย บริหารวิชาการ         
ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม โดยบูรณาการการสอน การวจิยั กบัการบริหารวชิาการ 
 2.  ภาระงานสอนของอาจารยป์ระจ า ให้เป็นไปตามเกณฑ์ภาระงานท่ีก าหนดและ
ปฏิบติัภาระงานอ่ืน ซ่ึงประกอบดว้ย วจิยั บริการวชิาการ อาจารยท่ี์ปรึกษา อาจารยนิ์เทศก ์เป็นตน้ 
 3.  อาจารยพ์ึงสอนโดยถือปฏิบติั ดงัน้ี 
 3.1 สอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั คือ จดัโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการ
เรียน คิดคน้ควา้หาความรู้ สร้างสรรค์ผลงานไดด้ว้ยตวัเอง ยึดหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้ และพฒันาตนเองได ้
 3.2 อาจารยพ์ึงสอนโดยถือปฏิบติัใน มคอ.3 และเน้ือหา ค าอธิบายรายวิชาเป็น
ส าคญั 
 3.3 สอนเตม็เวลา ไม่ทิ้งชั้นเรียน และตรวจสอบการเขา้เรียนของนกัศึกษา 
 3.4 การท ากิจกรรม การใหช้ิ้นงาน การทดสอบ การสอบตอ้งสอดคลอ้งกนั 
 3.5 วิธีการสอน ควรสอนโดยให้ผูเ้รียนรู้จกัแสวงหาความรู้ รู้จกัคิดวิเคราะห์ 
วจิารณ์ สร้างสรรค ์ศึกษาคน้ควา้ ลงมือปฏิบติัจนเกิดการเรียนรู้ และตน้พบความรู้ดว้ยตนเอง 
 3.6  อาจารย์พึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ (ตามข้อ 14 หมวด 2            
ของข้อบงัคบัสภามหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย         
พ.ศ.2550) ดงัน้ี 
 1.  อาจารย์พึงด ารงตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษยแ์ละบุคลากรทัว่ไป          
ทั้งดา้นความประพฤติส่วนตวั และการปฏิบติังาน 
 2. อาจารย์พึงสอนศิษย์อย่างเต็มความสามรถด้วยความบริสุทธ์ิใจ           
ไม่ปิดบงัความรู้ทางวชิาการ ช่วยเหลือและปฏิบติัต่อศิษยอ์ยา่งเมตตาและเป็นธรรม 
 3.  อาจารยพ์ึงปฏิบติัหนา้ท่ีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน ซ่ือสัตยสุ์จริต 
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 4.  อาจารยพ์ึงปฏิบติังานโดยมีเสรีภาพทางวิชาการ ไม่ถูกครอบง าด้วย
อิทธิพลหรือประโยชน์อ่ืนใด 
 5. อาจารยพ์ึงหมัน่ศึกษา คน้ควา้ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและ
เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา 
 6. อาจารย์พึงเป็นนักวิจัย ท่ีมีจรรยาบรรณนักวิจัยตามข้อก าหนดของ
คณะกรรมการการวจิยัแห่งชาติ 
 7. อาจารยพ์ึงปฏิบติัต่อเพื่อนร่วมงานเยี่ยงกลัยาณมิตรช่วยเหลือส่งเสริม
และเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั 
 8. อาจารยพ์ึงสร้างและส่งเสริมความสามคัคีในหมู่คณะ และมีส่วนร่วม 
ในการพฒันามหาวทิยาลยั 
 9. อาจารยพ์ึงละเวน้จากการลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผูอ่ื้นไปใช้
โดยอา้งวา่เป็นผลงานของตนเอง 
 10. อาจารยพ์ึงเป็นนกัวิชาการท่ีรอบรู้ในสาขาวิชาของตนเพื่อช้ีน าสังคม
ทอ้งถ่ินและประเทศชาติ 
 11. อาจารยพ์ึงรักษาศกัด์ิศรี เกียรติยศ และภูมิธรรมแห่งตนให้เหมาะสม
กบัความเป็นอาจารยใ์นมหาวทิยาลยั 
 ด้านการวดัผลประเมินผลการเรียน 
 คณะ ภาควิชาหรือสาขาวิชา พึงก ากับ ควบคุม การวดัผล ประเมินการศึกษา          
ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด ตามแนวปฏิบติัต่อไปน้ี 
 1. การวดัผลและประเมินผลต้องตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ และตรงตาม
กิจกรรมท่ีก าหนดไวใ้น มคอ.3  
 2. รายวชิาเดียวกนัท่ีมีหลายหมู่เรียน หรือมีอาจารยผ์ูส้อนหลายคนตอ้งใชห้ลกัการ 
เคร่ืองมือ และเกณฑว์ดัผล ประเมินผลแบบเดียวกนั  
 3. การวดัผล ประเมินผล ควรประเมินตามสภาพการเรียนรู้ท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียน  
โดยมุ่งหมายให้เกิดการพฒันาผูเ้รียนให้เต็มตามศกัยภาพ ค่าคะแนนท่ีอาจารยผ์ูส้อนให้ตอ้งสะทอ้น
สภาพการเรียนรู้ดงักล่าวตามความเป็นจริง 
 4. วิธีวดัผล ประเมินผล ควรใช้หลากหลายวิธี (ยกเวน้เป็นข้อก าหนดองค์กร
วิชาชีพ) เพื่อวดั ประเมินให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ท่ีตอ้งการ ตามขอ้ก าหนดในกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ TQF ท่ีวา่  
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 “มุ่ งเน้นท่ีมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต  (Learning Outcomes) ซ่ึงเป็น
มาตรฐานขั้นต ่าเชิงคุณภาพ เพื่อประกนัคุณภาพบณัฑิตและส่ือสารให้หน่วยงานและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
ไดเ้ขา้ใจและมัน่ใจถึงกระบวนการผลิตบณัฑิต”  
 กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัให้
บณัฑิตมีอยา่งนอ้ย 5 ดา้น ดงัน้ี 
 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethic and Moral) หมายถึง การพฒันานิสัยในการ
ประพฤติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้ งในส่วนตัวและส่วนรวม 
ความสามารถในการปรับวิถีชีวติในความขดัแยง้ทางค่านิยม การพฒันานิสัย และการพฒันาตนตาม
ศีลธรรม ทั้งในเร่ืองส่วนตวัและสังคม 
 2. ดา้นความรู้ (Knowledge) หมายถึงความสามารถในการเขา้ใจการนึกคิดและการ
น าเสนอขอ้มูล การวิเคราะห์และจ าแนกขอ้เท็จจริงในหลกัการทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่างๆ 
และสามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเองได ้
 3. ดา้นทกัษะทางปัญญา(Cognitive Skills) หมายถึงความสามารถในการวิเคราะห์
สถานการณ์และใชค้วามรู้ ความเขา้ใจในแนวคิดหลกัการ ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆ ในการคิด
วเิคราะห์และการแกปั้ญหา เม่ือตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ใหม่ๆ ท่ีไม่ไดค้าดคิดมาก่อน 
 4. ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal 
Skills and Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผูน้ า 
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนแลพรับผิดชอบในการเรียนรู้ 
ของตวัเอง 
 5. ด้านทักษะเชิงวิ เคราะห์ทางตัว เลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (Numerical Analysis Communication and Information Technology Skills ) หมายถึง 
ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตวัเลข ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
ความสามารถในการส่ือสารทั้งการพูด การเขียน และการใชเ้ทคโนโลยสีาระสนเทศ 
 นอกจากผลการเรียนรู้ทั้ง 5 น้ี บางสาขาวิชาตอ้งการทกัษะทางกายภาพสูง ควรตอ้ง 
เพิ่มการเรียนรู้ทางดา้นทกัษะพิสัย (Domain of Psychomotor Skill) 
 มาตรฐานผลการเรียนรู้คือขอ้ก าหนดเฉพาะซ่ึงเป็นผลท่ีมุ่งหวงัให้ผูเ้รียนพฒันาข้ึน  
จากการเรียนรู้ทั้ง 5 ดา้น ท่ีไดรั้บการพฒันาระหวา่งการศึกษาจากการเรียนและการเขา้ร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ท่ีสถาบนัอุดมศึกษาจดัให้ทั้งในและนอกหลกัสูตรไดแ้สดงออกถึงความรู้ ความเขา้ใจ และ
ความสามารถจากการเรียนรู้เหล่านั้ นได้อย่างเป็นท่ีน่าเช่ือถือเม่ือเรียนจบในรายวิชาหลักสูตร        
นั้นแลว้ 
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การให้คะแนนต่างๆแก่นักศึกษาตอ้งพิจารณาให้อย่างถูกตอ้งตามเกณฑ์ประเมินผล
การศึกษาดว้ยความเป็นธรรม สามารถตรวจสอบได ้และตอ้งเก็บหลกัฐานการให้คะแนนนกัศึกษา
เพื่อการตรวจสอบ กรณีมีข้อสงสัย ปัญหาจากคณะกรรมกานประจ าคณะท่ีพิจารณา อนุมติัผล     
การเรียน 
 แนวปฏิบติัการใหค้ะแนนในกิจกรรมการเรียนการสอน 
  การให้คะแนนเก็บระหว่างภาค คือ การให้ค่าผลคะแนนผลการเรียนรู้ของ
นกัศึกษาในการเรียนระหวา่งภาค 
 1. สัดส่วนระหวา่ง คะแนนเก็บระหวา่งภาคกบัการสอบปลายภาค ควรมีสัดส่วนท่ี
เหมาะสม โดยคะแนนเก็บควรมีสัดส่วนมากกวา่คะแนนการสอบ เช่น 80:20  70:30  60:40  50:50 
 2. การให้คะแนนตอ้งสอดคลอ้งกบัความสามารถท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียนไม่ควรอคติ         
(การล าเอียง 4) คือ ล าเอียงเพราะรัก โกรธ  กลวั และหลง 
 3. การให้คะแนนควรกระจายไปตามความสามารถไม่วา่จะเป็นกิจกรรมรายบุคคล
หรือรายกลุ่มไม่ควรให้คะแนนท่ีเหมือนหรือใกลเ้คียงจนแยกความแตกต่างกนัไม่ได ้ผูส้อนจึงตอ้ง
ก าหนดระดบัคะแนนไวห้ลายระดบั และมีค่าการวดัท่ีละเอียด สามารถตดัสินความสามารถในการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนไดท้ั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
 4. กิจกรรมท่ีสามารถให้คะแนนเก็บระหวา่งภาคไดแ้ก่ จิตพิสัย การใหท้ าโครงงาน 
รายวชิาผลงาน ผลงานสร้างสรรค ์แบบฝึกหดั การทดสอบยอ้ย ผูส้อนตอ้งก าหนดให้สอดคลอ้งกบั
ขอ้ก าหนดใน มคอ.3 
 5. การใหค้ะแนนช้ินงานหรือการปฏิบติัผูส้อนตอ้งก าหนดเกณฑ์คะแนน (Scoring 
Rubric) ไวอ้ยา่งละเอียดชดัเจน 
 Scoring Rubric คือ ค าอธิบายคุณลักษณะ พฤติกรรม ความสามารถท่ีเห็นได ้     
วดัได้เป็นรูปประธรรม โดยก าหนดค่าคะแนนแตกต่างกนัเป็นระดบัเช่น 3 ระดบั หรือ 5 ระดับ   
ทั้งน้ีผูส้อนจะใหค้ะแนนตรงคุณลกัษณะหรือพฤติกรรมตามสภาพจริงท่ีเกิดข้ึนของผูเ้รียน 
 6. การใหผ้ลการเรียน (เกรด) แก่นกัศึกษา มีแนวปฏิบติัดงัน้ี 
  6.1 การให้ผลการเรียน (เกรด) วิชาทัว่ไป ประมวลจากคะแนนท่ีให้ 3 ส่วน     
คิดเป็นร้อยละ ได้แก่ ส่วนคะแนนเก็บ (กิจกรรม ช้ินงาน ผลงาน ปฏิบัติ) ส่วนคะแนนสอบ       
กลางภาคและส่วนคะแนนสอบปลายภาค 
   6.2  กรณีวิชาท่ีมีลกัษณะเฉพาะ อาจประมวลคะแนนเป็นร้อยละ เพียงส่วนใด
ส่วนหน่ึงได้ เช่น สอบปลายภาคร้อยละ 100  สอบปฏิบติัร้อยละ 100 คะแนนเก็บส่วนหน่ึงและ   
สอบปลายภาคเพียงส่วนหน่ึง 
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  6.3  การให้ผลการเรียนควรพิจารณาการกระจายของเกรด ให้ เหมาะสม             
ทั้งจ  านวนเกรด และจ านวนผูไ้ดเ้กรดแต่ละเกรด โดยทัว่ไปการให้เกรด A ไม่ควรเกิน 10%  แต่ทั้งน้ี
ใหข้ึ้นอยูก่บัลกัษณะธรรมชาติ วชิา เช่น รายวชิาปฏิบติั 
   6.4  การให้ผลการเรียนและสัญลกัษณ์ของผลการเรียน ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบั
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ วา่ดว้ยการจดัการศึกษา ระดบัปริญญาตรี ไดแ้ก่  
  1. ใหว้ดัผลเป็นระยะๆ ระหวา่งภาคมีคะแนนระหวา่งภาคไม่นอ้ยกวา่ 50%  
  2. ระดบัคะแนนมี 8 ระดบั คือ 

 A (4) B+ (3.5)  B (3)     C+ (2.5) 
 C (2) D+ (1.5) D (1)    F (0) 

  ระดับคะแนนท่ีไม่มีค่าคะแนน (วิชาท่ีต้องเรียนเพิ่ม/ตามข้อบังคับ) การให้
สัญลกัษณ์ ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ว่าด้วยการจดัการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ไดแ้ก่  
  S - Satisfactory เป็นท่ีพอใจ 
  U – Unsatisfactory ไม่เป็นท่ีพอใจ 
  I – Incomplete การวดัผลไม่สมบูรณ์ 
  IP – In progress การศึกษายงัไม่ส้ินสุด 
  M – Missing นกัศึกษาขาดสอบ 
  W – Withdrawal การยกเลิกรายวชิา 
 6.5  แนวป ฏิบั ติการให้ ผลการเรียนรายวิช าท่ี ก ารว ัดผลไม่สมบู รณ์ 
(Incomplete)   มีดงัน้ี  
   1. นกัศึกษาท าช้ินงานรายงานปฏิบติังานไม่เสร็จตามก าหนด 
   2. การเปล่ียน I  การท าไดต่้อเม่ือนกัศึกษาส่งช้ินงาน รายงานปฏิบติังานแลว้ 
   3. การแก ้I ตอ้งกระท าภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด ถา้พน้ก าหนด
เกรดจะเปล่ียนเป็น F หรือ U ทนัที และนกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนใหม่ 
   4. ถา้นกัศึกษาไม่ส่งช้ินงาน รายงาน ปฏิบติังาน เพื่อแก ้I ตามก าหนดเวลา
ใหอ้าจารยส่์งคะแนนและเกรดตามท่ีมีอยูจ่ริง  
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 6.6 แนวปฏิบัติการให้ผลการเรียนในรายวิชาท่ีการศึกษาย ังไม่ ส้ินสุด               
(IP-In progress) มีดงัน้ี 
     1. จะกระท าไดใ้นกรณีรายวิชานั้นยงัมีการศึกษาต่อเน่ืองอยู่ยงัไม่มีการ
วดัและประเมินผลภายในภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียนทั้งน้ีใหใ้ชเ้ฉพาะรายวชิาท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 
และ IP จะถูกเปล่ียนเม่ือไดรั้บการวดัผลและประเมินผล โดยส่งผลการระเมินภายในวนัสุดทา้ยของ
การเรียนการสอนของภาคการศึกษาต่อไป หากพน้ก าหนด เกรดจะเปล่ียนเป็น F หรือ U แล้วแต่
กรณี และนกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนใหม่ 
      2. รายวชิาท่ีสามารถใหเ้กรด IP ไดใ้หเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั 
  6.7  แนวปฏิบั ติการให้ ผลการเรียนในรายวิชาท่ีนัก ศึกษาขาดสอบ                      
(M-Missing)  
  1. ให้แก่นกัศึกษาท่ีมีสิทธิสอบปลายภาค แต่ขาดสอบ โดยนกัศึกษาตอ้ง
ยื่นค าร้องขอเล่ือนสอบต่อคณะท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น เม่ือมีประกาศอนุมติั อาจารยจึ์งจะจดัสอบ
ใหแ้ก่นกัศึกษาได ้
   2. เม่ืออาจารย์จัดสอบและประมวลผลการเรียนและเปล่ียนเกรด M      
เป็นเกรดท่ีนักศึกษาควรได้ ให้ส่งเกรดถึงมหาวิทยาลัยภายในเวลาท่ีก าหนด หากพ้นก าหนด       
เกรดจะเปล่ียนไปเป็น F หรือ U  
   3. กรณีนกัศึกษาขาดสอบกลางภาค นกัศึกษาตอ้งยื่นขอเล่ือนสอบต่อคณะ 
ภายใน 7 วนั นับจากวนัสุดท้ายขิงวนัสอบกลางภาค หากไม่ยื่นหรือยื่นแล้วไม่ได้รับการอนุมติั      
ช่องคะแนนสอบกลางภาคจะเป็น 0  และอาจารยจ์ะถือเอามาใชเ้พื่อให ้M ไม่ได ้
  6.8  สัญลกัษณ์ท่ีไม่มีค่ากบัคะแนนเช่น การยกเลิกรายวิชา (W-Withdrawal)       
จะไม่น ามาค านวณ คิดเป็นค่าเฉล่ียของผลการเรียนรวม  
                    ด้านการส่งผลการเรียน  
 การส่งผลการเรียนเป็นหน้าท่ีส าคญัของอาจารยผ์ูส้อน ซ่ึงมีผลกระทบต่อการเรียน
ของกศึกษา คณะ ภาควิชา/ สาขาวิชา ต้องด าเนินการติดตาม ก ากับดูแล การส่งผลการเรียน         
ของอาจารยผ์ูส้อนโดยยดึหลกัส าคญั 3 ประการ  
 1.  ความถูกตอ้งของผลการเรียน หมายถึง การให้ผลการเรียนตอ้งไม่ผิดพลาดตกหล่น 
หรือให้ผลการเรียนผิดตวับุคคล มีความชดัเจน ถูกตอ้งของเอกสารผลการเรียน การกรอกขอ้มูล    
ผลการเรียนออนไลน์ ความถูกตอ้งของเกณฑ ์การใหผ้ลการเรียนท่ีก าหนดไวใ้นรายวชิา 
 2.  ผลการเรียนมีความเป็นธรรม สามารถสะทอ้น ความสามารถท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียน 
ผลการเรียนมีการกระจายตวัตามความสามารถของผูเ้รียนไม่ใชอ้ตัวสิัยของผูส้อนเป็นตวัตดัสิน  
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 3.  ส่งผลการเรียนตามก าหนดของคณะ มหาวิทยาลัย การส่งผลการเรียนล่าช้า             
กวา่ก าหนดจะส่งผลเสียหายต่อการลงทะเบียนของนกัศึกษาหรือการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษา 
อาจารยผ์ูส้อนคนใด ส่งผลการเรียนล่าช้า มหาวิทยาลยัให้ถือเป็นขอ้บกพร่อง ให้คณะมีหนังสือ
ตัก เตือนเป็นรายลักษณ์อักษรและมีโทษทางวินัย  หากปฏิบัติบกพร่องซ ้ าๆ  (ดูประกาศ                   
ขอมหาวทิยาลยั) 

เพื่อใหก้ารส่งผลการเรียนเป็นไปตามขอ้ก าหนดของมหาวทิยาลยัและเป็นไปดว้ย          
ความเรียบร้อย ถูกตอ้ง มหาวิทยาลยัจึงก าหนดแนวปฏิบติัการส่งผลการเรียนไวด้งัน้ี 
 1. อาจารยผ์ูส้อนท่ีประมวลผลการเรียนเสร็จส้ินสมบูรณ์แลว้ใหจ้ดัท าเอกสารส่งผล
การเรียนฉบบัเขียนผา่นหวัหนา้ภาควชิาหรือสาขาวชิา ประกอบดว้ย 
  1.1  แบบสรุปผลการเรียน (ใบปะหนา้)  
  1.2  บญัชีรายช่ือนกัศึกษาเขา้สอบท่ีมีลายเซ็นและผลการเรียน 
  1.3 ใบรายงานคะแนนดิบ 
 1.4  ใบรายงานคะแนนผลการเรียนออนไลน์ทั้งแบบรายงานคะแนนและรายงานเกรด 

2.  อาจารยส่์งผลการเรียนออนไลน์โดยใช้ Pass Word และ Username ท่ีมหาวิทยาลยั
ก าหนดให้  แล้วกรอกข้อมูลเกณฑ์และคะแนนตามขั้ นตอนการส่งผลการเรียนออนไลน์               
ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ต้องตรวจสอบความถูกต้องทุกขั้นตอนจนกระทั้ งแน่ใจ แล้วจึง       
คลิกส่งผลการเรียน  

3.  อาจารยต์อ้งส่งผลการเรียนให้ทนัตามท่ีคณะและมหาวิทยาลยัก าหนด การส่งผล  
การเรียนล่าช้า ถือเป็นข้อบกพร่องของอาจารย์ และถูกตกัเตือนเป็นรายลักษณ์อกัษรจากคณะ           
ซ่ึงมีผลกระทบต่อการพิจารณาประเมินการปฏิบติังานของอาจารย ์ 

4.  ก่อนท่ีจะน าผลการเรียนเขา้อนุมติัในคณะกรรมการประจ าคณะ ให้มีกระบวนการ
กลั่นกรองผลการเรียนเพื่อตรวจสอบการให้ผลการเรียนออนไลน์ให้ถูกต้องก่อนให้หัวหน้า
ภาควิชา/หลกัสูตรลงนาม กรณีไม่ถูกตอ้ง ให้ส่งคืนอาจารยผ์ูส้อนเพื่อให้แกไ้ขแลว้ให้ส่งกลบัมา
พิจารณาอีกคร้ัง 

5.  ผลการเรียนท่ีผา่นการตรวจสอบจากหวัหนา้ภาควชิาหรือสาขาวชิา คณะจะน าเสนอ
พิจารณาในท่ีประชุมของคณะกรรมการ ประจ าคณะเพื่อพิจารณาอนุมติัตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
คณะกรรมการประจ าคณะมีอ านาจในการเรียกหลักฐานการให้ผลก ารเรียนของอาจารย ์                
เพื่อตรวจสอบ กรณีการให้ผลการเรียนไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นไปตามเกณฑ์ หรือข้อบังคบัท่ี
ก าหนดไว ้
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6. รายวิชาใดท่ีมีผลการเรียนไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นไปตามเกณฑ์ระเบียบ กรรมการ
ประจ าคณะจะเสนอความเห็นใหอ้าจารยผ์ูส้อนปรับผลการเรียนใหเ้หมาะสม หรือช้ีแจง้เพิ่มเติมแลว้
น ามาพิจารณาอนุมติัในท่ีประชุมอีกคร้ัง 

7.  ผลการเรียนท่ีผ่านการอนุมติัของคณะกรรมการประจ าคณะแลว้คณะจะน าเสนอ
มหาวทิยาลยัเพื่อประกาศแจง้ใหน้กัศึกษาทราบต่อไป 
  อาจารยผ์ูส้อนตอ้งไม่แจง้ผลการเรียนใหผู้เ้รียนทราบก่อนไดรั้บอนุมติัจากคณะ
กรรมการฯ เพราะอาจมีการทบทวนแกไ้ข 
  เม่ืออาจารยส่์งผลการเรียนและได้รับอนุมติัจารกรรมการฯ แล้วหากอาจารยพ์บ
ข้อผิดพลาดบกพร่องภายหลัง และต้องการขอแก้ไขข้อผิดพลาดบกพร่องนั้นๆต้องท าบันทึก              
ขอแก้ไขพร้อมแสดงหลกัฐานประกอบการพิจารณา เสนอต่อมหาวิทยาลยัเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติั
เท่านั้นและมหาวิทยาลยัเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติัเท่านั้น และมหาวิทยาลยัให้ถือเป็นขอ้บกพร่องของ
อาจารย ์ซ่ึงมีผลต่อการพิจารณาประเมินการปฏิบติังานของอาจารย ์

8.  กรณีอาจารยผ์ูส้อนท่านใดมีราชการอ่ืน หรือเหตุจ าเป็นไม่สามารถส่งผลการเรียน
ใหท้นัตามก าหนดของมหาวิทยาลยัตอ้งมีหนงัสือถึงมหาวิทยาลยัผา่นคณะเพื่อขออนุญาตส่งผลการ
เรียนล่าชา้ โดยแนบหลกัฐานภารกิจจ าเป็นนั้นมาประกอบการพิจารณาดว้ย ทั้งน้ีอาจารยผ์ูส้อนตอ้ง  
ระบุวนัเวลาท่ีจะส่งผลการเรียนภายหลงัใหช้ดัเจน เม่ือไดรั้บอนุญาตจึงจะด าเนินการได ้
 9.  กรณีหัวหน้าสาขาวิชา/หลักสูตร การตรวจสอบผลการเรียนล่าช้าให้ถือเป็น
ขอ้บกพร่องในการปฏิบัติหน้าท่ี กรณีหัวหน้าสาขาวิขาหรือหลักสูตรในราชการให้มอบหมาย
กรรมการบริหารสาขาวิชาท่านหน่ึงเป็นผูป้ฏิบติัหน้าท่ีแทน โดยบนัทึกแจง้คณะเป็นลายลกัษณ์
อกัษร 
 ข้อสอบและแบบทดสอบ  
 ขอ้สอบ  แบบทดสอบ  เป็นเคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ท่ีส าคญัประการ
หน่ึงซ่ึงภาควชิา/สาขาวิชาพึงตระหนกัและก ากบัให้มีคุณภาพ และไดม้าตรฐาน โดยเฉพาะขอ้สอบ
กลางภาคและปลายภาคท่ีก าหนดไวใ้นตารางการจดัสอนจดัสอบ 
 1.  แนวปฏิบติัทัว่ไป 
  1.1 บริหารจดัการใหมี้การจดัท าขอ้สอบกลางภาค และปลายภาคทุกรายวชิา           
ท่ีเปิดสอน 
  1.2 ปรับปรุงมาตรฐานขอ้สอบ แบบทดสอบ เพื่อใหมี้คุณภาพตรง                        
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดใน (มคอ.3)  
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  1.3  ก ากับ ดูแล ให้อาจารย์ผูส้อนด าเนินการจัดท าข้อสอบ รับและส่งข้อสอบ        
ใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั 
  1.4  พึงระมดัระวงัการจดัเก็บรักษาขอ้สอบ ค าเฉลยขอ้สอบ เพื่อป้องกนัการร่ัวไหล
ของขอ้สอบ โดยตอ้งก าหนดผูรั้บผดิชอบดูแลการเก็บรักษาอยา่งชดัเจน 
 1)  สามารถวดัความรู้ความสามารถทางการเรียนให้ตรงตามจุดประสงค์รายวิชา            
ท่ีก าหนดใน (มคอ.3) 
 2)  รูปแบบข้อสอบ ให้พิจารณาเลือกประเภทข้อสอบตามลักษณะเน้ือหารายวิชา        
อยา่งเหมาะสม ทั้งปรนยั (เลือกตอบ) และอตันยั (เขียนตอบ) 
 3)   ค  านึงมาตรฐานของขอ้สอบทั้งดา้นรูปแบบและเน้ือหา 
  ดา้นรูปแบบ ไดแ้ก่ การเลือกประเภท จ านวนขอ้ ความยาก-ง่าย  ความเหมาะสม
กบัเวลาสอบท่ีก าหนด รูปแบบการพิมพ ์การระบุตวัเลขล าดบัขอ้สอบ 

 ดา้นเน้ือหา ได้แก่ การออกแบบเพื่อวดัผลการเรียนรู้ตรงตามจุดประสงค์รายวิชา  
มีอ านาจจ าแนก มีความเช่ือมัน่ ความเท่ียงตรง ดงันั้น คณะควรก าหนดใหมี้การทดลองและปรับปรุง
ขอ้สอบใหมี้มาตรฐาน 
 2.  การจัดท าข้อสอบ 
 คณะพึงก ากบัอาจารยผ์ูส้อนให้ปฏิบติัตามขอ้ 2 ในประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงใหม่ เร่ือง ขอ้ปฏิบติัเก่ียวกบัการสอบส าหรับการวดัและประเมินผลการศึกษาดงัน้ี  
 1. อาจารยผ์ูส้อนตอ้งรับผิดชอบในการจดัท าขอ้สอบ ทั้งกลางภาคและปลายภาค
การศึกษา ตรวจสอบความถูกตอ้งและให้มีความเหมาะสมกบัเวลาท่ีใช้สอบโดยให้คณะประสาน
การด าเนินงานและอ านวยความสะดวก 
 2. การบรรจุขอ้สอบ ให้อาจารยผ์ูส้อนจดัจ านวนขอ้สอบและกระดาษค าตอบให้
เพียงพอกบัจ านวนนกัศึกษาท่ีจะเขา้สอบในแต่ละห้อง โดยเพิ่มขอ้สอบเผื่อไว ้2 ชุด และให้บรรจุ
บญัชีรายช่ือนกัศึกษาท่ีจะเขา้สอบส าหรับใหน้กัศึกษาลงลายมือช่ือเขา้สอบดว้ย 

กรณีรายวิชาท่ีมีนักศึกษาพิการ ให้บรรจุขอ้สอบแยกออกมาอีก 1 ซอง และส่งคณะ 
เพื่อประสานกบัผูรั้บผดิชอบต่อไป 
 3. บัญชีรายช่ือท่ีให้นักศึกษาลงลายมือช่ือเข้าสอบกลางภาค ให้อาจารยผ์ูส้อน      
สั่งพิมพ ์จากเวบ็ไซด์ของส านกัทะเบียนและประมวลผล ส่วนการสอบปลายภาคให้อาจารยผ์ูส้อน
ใชบ้ญัชีรายช่ือนกัศึกษาท่ีส านกัทะเบียนและประมวลผลส่งใหเ้ท่านั้น 
 4.  อาจารยผ์ูส้อนตอ้งจดัท าขอ้สอบส ารอง 1 ชุด ส่งใหก้บัคณะตน้สังกดั 
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 3.  การรับและส่งขอ้สอบ 
  1. ใหอ้าจารยผ์ูส้อนส่งขอ้สอบท่ีคณะล่วงหนา้ก่อนการสอบรายวชิานั้นอยา่งนอ้ย
ก่อนสอบ 2 วนัหรือตามท่ีคณะไดก้ าหนดใหส่้งและใหรั้บขอ้สอบพร้อมกระดาษค าตอบไปตรวจ
ภายในระยะเวลาท่ีคณะก าหนดหลงัจากท่ีสอบเสร็จแลว้ 
  2. กรรมการก ากบัการสอบรับขอ้สอบเพื่อด าเนินการสอบจากคณะก่อนเวลาสอบ
อยา่งนอ้ย 30นาที และใหส่้งขอ้สอบและกระดาษค าตอบท่ีไดต้รวจสอบครบถว้นตามจ านวนทนัที 
ท่ีปฏิบติัภารกิจการก ากบัการสอบเสร็จส้ิน 
 
  การติดตาม  ก ากบั  การเรียนของนักศึกษา 
  ความส าเร็จในการเรียนของนกัศึกษานอกจากจะข้ึนอยูก่บันกัศึกษานอกจากน้ีจะข้ึนอยู่
กบัตวันึกศึกษาเองแล้วยงัข้ึนอยู่กบัความช่วยเหลือแนะน า ให้ค  าปรึกษาจากอาจารยผ์ูส้อน และ
อาจารย์ท่ีปรึกษา ทั้งในด้านการลงทะเบียนรายวิชา วิธีเรียน และแนวทางการใช้ชีวิตนักศึกษา
ระหว่างการศึกษาในมหาวิทยาลยัอีกดว้ย คณะและสาขาวิชามีหน้าท่ีตอ้งดูแล กบักบั เพื่อช่วยให้
การเรียนของนกัศึกษาส าเร็จตามหลกัสูตรใหไ้ด ้ดงัน้ี 
  การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 
 แนวปฏิบติัการลงทะเบียนของนักศึกษาก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงใหม่  วา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรีโดยก าหนดไวด้งัน้ี 
  1. การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 
โดยการพิจารณาตรวจสอบให้นักศึกษาลงทะเบียนตามแผนการเรียนท่ีก าหนดไวต้ามหลักสูตร    
ทุกภาคการศึกษา หากไม่เป็นตามแผนการเรียนเน่ืองจากการได้รับยกเวน้เทียบโอน อาจารย ์          
ท่ีปรึกษาควรคอยก ากบั ตรวจสอบและแนะน า การลงทะเบียนใหถู้กตอ้ง 
  กรณีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนนอกแผนและภายหลงัตรวจสอบวา่ไม่ส าเร็จการศึกษา 
ถือเป็นขอ้บกพร่องของอาจารยท่ี์ปรึกษา ซ่ึงคณะและสาขาวชิาตอ้งรับผดิชอบดว้ย 
  2. การลงทะเบียนของนักศึกษาตอ้งเป็นไปตามก าหนดวนั เวลา ในปฏิทินการศึกษา     
ท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด  
  3. การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน            
ตามขอ้ก าหนด โดยนกัศึกษาภาคปกติ ลงทะเบียนไดไ้ม่ต ่ากวา่ 9 หน่วยกิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิต 
นกัศึกษาภาคพิเศษลงทะเบียนไดไ้ม่ต ่ากวา่ 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 15 หน่วยกิต ส่วนในภาคฤดูร้อน
ลงทะเบียนไดไ้ม่เกิน 9 หน่วยกิต ยกเวน้ไดรั้บอนุญาตจากมหาวทิยาลยั 
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  กรณีการลงทะเบียนเรียนร่วม เรียนเกิน ใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั 
  4. การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา จะสมบูรณ์ได้เม่ือนักศึกษาช าระค่าธรรมเนียม
ต่างๆและมีหลกัฐานการลงทะเบียนแลว้ ตลอดจนไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนด เง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลยั
ก าหนด 
  กรณีนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนโดยไม่มีสิทธิลงทะเบียน ให้ถือวา่การลงทะเบียนนั้นโมฆะ 
และไม่มีสิทธิขอค่าธรรมเนียมคืน  
  5. กรณี ท่ีนั ก ศึกษ าต้องการ เพิ่ ม -ถอนรายวิช า ให้ ด า เนิ นการตามประกาศ                  
ของมหาวทิยาลยั ทั้งน้ีตอ้งดีรับความเห็นชอบ จากอาจารยท่ี์ปรึกษา 
  6. เม่ือนกัศึกษาลงทะเบียนแลว้ ภายหลงัตอ้งการยกเลิกรายวชิา (Withdrawal) นกัศึกษา
จะกระท าไดต่้อเม่ือพน้ก าหนดการ เพิ่ม – ถอน รายวิชาแลว้ และตอ้งเสร็จส้ินก่อนการสอบปลาย
ภาคไม่นอ้ยกวา่ 2 สัปดาห์ หรือเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลยั ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ
จากอาจารยผ์ูส้อนและอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 การเข้าสอบของนักศึกษา  
 การสอบทั้งการสอบกลางภาคและการสอบปลายภาคของนักศึกษาเป็นเร่ืองส าคญั       
ท่ีมีขอ้ก าหนดไว ้ในระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ว่าด้วยการปฏิบติัของผูเ้ขา้สอบ และ       
ผูก้  ากบัการสอบ พ.ศ. 2550 ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ เร่ือง ขอ้ปฏิบติัเก่ียวกบัการสอบ 
ส าหรับการวดัและประเมินผลการศึกษา มีรายละเอียดปฏิบติัดงัน้ี  
 1. นกัศึกษาท่ีจะเขา้สอบกลางภาคตอ้งเป็นผูมิ้สิทธิเขา้สอบ คือ มีเวลาเรียนไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้ งหมด ในรายวิชานั้น  กรณีนักศึกษามีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80        
แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ให้อยู่ในดุลพินิจของกรรมการประจ าคณะ หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์น้ี 
อาจารยผ์ูส้อนสามารถใชดุ้ลพินิจแจง้การไม่มีสิทธิเขา้สอบปลายภาคแก่นกัศึกษาได ้
 กรณีการสอบกลางภาคไม่ถือตามเกณฑ์ดังกล่าว นักศึกษามีสิทธิสามารถเข้าสอบ       
กลางภาคได ้ 
 2.  นกัศึกษาผูเ้ขา้สอบ ตอ้งแต่งกายใหถู้กตอ้ง เรียบร้อย ตามระเบียบมหาวทิยาลยั 
 3.  ข้อห้ามส าหรับผูเ้ข้าสอบตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะและ
ภาควชิา ควรก ากบัใหอ้าจารยแ์นะน า ตกัเตือนนกัศึกษารับทราบและถือปฏิบติัดงัน้ี  
 3.1 หา้มใชเ้คร่ืองมือส่ือสารในหอ้งสอบ 
 3.2 ห้ามส่งเสียงดงั ท าความร าคาญ หรือแสดงกิริยามารยาทไม่เหมาะสมในห้อง
สอบหรือบริเวณใกลเ้คียงหอ้งสอบ  
 3.3 หา้มเขา้หอ้งสอบหลงัจากเร่ิมสอบวชิานั้นแลว้ 15 นาที  
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 3.4 หา้มออกจากหอ้งสอบก่อน 30 นาที นบัจากเร่ิมสอบวชิานั้น  
 3.5 หา้มเขา้หอ้งสอบก่อนไดรั้บอนุญาตจากผูก้  ากบัการสอบ 
 3.6 ห้ามผูเ้ข้าสอบติดต่อ หรือพูดจากบัผูห้น่ึงผูไ้ดในเวลาสอบ เม่ือมีกิจจ าเป็น
ตอ้งการ ส่ิงหน่ึงส่ิงใดในระหวา่งสอบหรือมีขอ้สงสัย ให้แจง้ต่อผูก้  ากบัการสอบ และใหผู้ก้  ากบัการ
สอบเป็นผูพ้ิจารณาอนุญาต 
 3.7 ห้ามผูเ้ขา้สอบน าส่ิงใดๆเขา้ห้องสอบ เวน้แต่ปากา ดินสอ ไมบ้รรทดั ยางลบ 
และส่ิงท่ีประกาศให้ล่วงหนา้หรือส่ิงท่ีผูส้อนอนุญาตไวล่้วงหนา้ ให้น าเขา้ห้องสอบได ้หรือส่ิงท่ีผู ้
ก  ากบัการสอบอนุญาตใหน้ าเขา้สอบได ้ 
 3.8 ห้ามผูเ้ขา้สอบน ากระดาษค าตอบ กระดาษขอ้สอบ กระดาษท่ีใช ้ในการสอบ
ออกจากหอ้งสอบ ยกเวน้ในส่วนท่ีผูส้อนวชิานั้นก าหนดไว ้ใหน้ าออกจากหอ้งสอบได ้
 3.9 อ่ืนๆ ตามท่ีคณะและมหาวทิยาลยัก าหนด 
 4.  คณะและภาควิชาก ากับให้อาจารย์แนะน า ตักเตือนนักศึกษาได้รับทราบและ        
ถือปฏิบติัในการเขา้สอบตามระเบียบมหาวิทยาลยั ดงัน้ี  
 4.1ให้ผูเ้ขา้สอบแสดงบตัรประจ าตวันกัศึกษาหรือบตัรประจ าตวัผูเ้ขา้สอบ กรณี  
ไม่มีบัตรประจ าตัวนักศึกษา หรือบัตรประจ าตัวผู ้เข้าสอบมาแสดงในวนัสอบให้แสดงบัตร
ประจ าตวัอ่ืน ซ่ึงออกให้โดยหน่วยงานราชการพร้อมกบัแสดงหลกัฐานอ่ืนท่ีมหาวิทยาลยัออกให ้
ทั้งน้ีใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของผูก้บัก าการสอบหรือตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
 4.2 ใหผู้เ้ขา้สอบนัง่ประจ าโตะ๊ตามท่ีก าหนดไว ้หรือตามท่ีผูก้  ากบัการสอบก าหนด 
จะเปล่ียนท่ีนัง่ก่อนไดรั้บอนุญาตไม่ได ้
 4.3 ให้ผูเ้ขา้สอบปฏิบติัตามขอ้ปฏิบติัท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด หรือตามท่ีผูก้  ากบัการ
สอบช้ีแจง้โดยเคร่งครัด 
 5. กรณีผูเ้ขา้สอบมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตหรือแสดงว่าเจตนาจะไม่ปฏิบติัตาม
ขอ้หา้มหรือขอ้ปฏิบติัท่ีก าหนดไวต้ามระเบียบ ใหผู้ก้  ากบัการสอบตกัเตือนตามควรแก่กรณี หากไม่
เช่ือฟังผูก้  ากบัการสอบอาจสั่งให้ผูเ้ขา้สอบคนนั้นออกจากห้องสอบได้ แล้วให้ผูก้  ากบัการสอบ      
ท าบนัทึกรายงานขอ้เทจ็จริงต่ออธิการบดีผา่นคณะ 
 กรณีผูก้  ากบัการสอบพบวา่มีเอกสารหรือหลกัฐานอนัเช่ือไดว้า่ผูเ้ขา้สอบมีเจตนาทุจริต
ในการสอบ ใหท้  าบนัทึกรายงานขอ้เท็จจริงต่ออธิการบดีผา่นคณะ พร้อมแนบหลกัฐานหรือเอกสาร
ประกอบ 
 เม่ือปรากฏว่าผูเ้ขา้สอบทุจริตในการสอบ ให้ผูก้  ากบัการสอบรวบรวมหลกัฐานและ
บนัทึกลกัษณะความผิดไวใ้นกระดาษค าตอบพร้อมทั้งลงช่ือผูก้  ากบัการสอบ เพื่อเป็นหลกัฐานว่า     
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ผูเ้ขา้สอบทุจริตในการสอบแลว้บนัทึกรายงานต่ออธิการบดีผ่านคณะ อธิการบดีจะเป็นผูพ้ิจารณา 
สั่งลงโทษทางวนิยัส าหรับนกัศึกษาตามควรแก่กรณี ดงัน้ี 

(1) สอบตกรายวชิานั้น และใหพ้กัการเรียนหน่ึงภาคการศึกษาใชส้ าหรับนกัศึกษาท่ี
ปฏิบติัผดิเป็นคร้ังแรก 

(2) สอบตกในรายวชิานั้น และใหพ้กัการเรียนสองภาคการศึกษาใชส้ าหรับนกัศึกษาท่ี
เคยถูกลงโทษตาม (1) 

(3) พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ใช้ส าห รับนัก ศึกษาท่ี เคยถูกลงโทษตาม (2)                  
การด าเนินการทางวินยั คณะจะเสนอให้อธิการบดีแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวน ประกอบดว้ย 
คณบดีของคณะท่ีนกัศึกษาผูน้ั้นสังกดั เป็นประธานกรรมการนิติของมหาลยั 1 คน อาจารยจ์ากคณะ
ท่ีรับผิดชอบในรายวิชานั้ น 1 คน ผู ้แทนจากกองพัฒนานักศึกษา 1 คน เป็นกรรมการ และ           
รองคณบดีท่ีนักศึกษาผูน้ั้นสังกดัคนหน่ึง เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยให้เป็นกรรมการสแบ
สวนด าเนินการสอบสวนให้ได้ข้อเท็จจริง และรายงานผลการสอบสวน พร้อมเสนอความเห็น
ลงโทษต่ออธิการบดี ทั้งน้ี กรณีการลงโทษตาม (3) ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัพิจารณา
ให้ความเห็นชอบก่อน กรณีการด าเนินการทางวนิยัส าหรับนกัศึกษาท่ีเป็นขา้ราชการ หรือพนกังาน
ของรัฐ หรือพนกังานรัฐวิสาหกิจหรือพนกังานองคก์รการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือเป็นบุคลากร
ในสังกดัองคก์รเอกชนเม่ืออธิการบดีสั่งลงโทษแลว้ ใหม้หาวทิยาลยัแจง้ในตน้สังกดัทราบดว้ย 
 การขาดสอบของนักศึกษา 
 กรณีนกัศึกษาขาดสอบกลางภาคหรือขาดสอบปลายภาค ตามระเบียบมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 
  1.  กรณีนกัศึกษาขาดสอบกลางภาคหรือปลายภาคในรายวิชาใดๆ นกัศึกษาซ่ึงเป็น
ผูมี้สิทธ์ิเขา้สอบและประสงคจ์ะขอสอบภายหลงั ตอ้งยื่นค าร้องขออนุญาตเล่ือนสอบรายวิชาท่ีขาด
สอบพร้อมหลักฐานต่อคณะท่ีรับผิดชอบรายวิชาท่ีขาดสอบนั้นในระยะเวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์ 
ภายหลังส้ินสุดการสอบแล้ว อาจารย์อาจารย์ผู ้สอนไม่มีสิทธ์ิอนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบ            
โดยพลการได ้
 นกัศึกษาท่ีขาดสอบและไม่ไดย้ืนค าร้องขออนุญาตเล่ือนสอบหรือยื่นค าร้องแลว้ 
แต่ไม่ได้รับอนุญาตหรือได้รับอนุญาตแล้ว  แต่นักศึกษาไม่ได้มาสอบตามก าหนด คะแนนสอบ
กลางภาคหรือปลายภาคจะเป็นศูนย ์ทั้งน้ีผลการเรียนจะเป็นไปตามคะแนนท่ีเหลืออยู ่ยกเวน้กรณี
ขาดสอบปลายภาคซ่ึงผูส้อนให้สัญลักษณ์ M ไวน้ั้ น ส านักทะเบียนและประมวลผลจะเปล่ียน
สัญลกัษณ์ M  เป็น  F 
  2.  การพิจารนาค าร้องของนกัศึกษาท่ียืน่ค าร้องขออนุญาตเล่ือนสอบกรณีขาดสอบ
กลางภาคหรือปลายภาคเรียน คณะจะแต่งตั้งกรรมการชุดหน่ึงเป็นผูพ้ิจารรณา โดยมีเกณฑ์และ  
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แนวปฏิบติัประประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ เร่ือง แนวปฏิบติัในการพิจารณาการ ขอสอบ
ของนักศึกษาท่ีขาดสอบกลางภาคและปลายภาค พ.ศ. 2556  โดยนักศึกษาผูย้ื่นค าร้องขออนุญาต
เล่ือนสอบรายวชิาท่ีขาดสอบ ตอ้งเป็นผูมี้เหตุจ าเป็นหรือเหตุสุดวสิัย ดงักรณีต่อไปน้ี 

 (1) เจบ็ป่วย หรือประสบอุบติัเหตุ ตอ้งเขา้รักษาในโรงพยาบาลจนไม่สามารถ
เดินทางมาสอบได ้และแพทยส์ั่งใหพ้กัรักษาหรือพกัฟ้ืนตามระยะเวลาท่ีตรงกบัวนัเวลาสอบ 

 (2) มีอาการเจบ็ป่วยกะทนัหนัตอ้งเขา้รับการตรวจรักษาในโรงพยาบาลหรือตอ้ง
ไปรับการตรวจตามท่ีแพทยน์ดัท่ีตรงกบัวนัเวลาสอบ 

 (3) ตรวจครรภ ์คลอดบุตรในโรงพยาบาล 
 (4) บิดา มารดา ญาติสนิทในครอบครัว หรือบุคคลส าคญัของนกัศึกษาถึงแก่กรรม 

และนกัศึกษามีความจ าเป็นตอ้งไปร่วมงานศพ งานฌาปนกิจศพ 
 (5) อุปสมบท หรือไปร่วมงานอุปสมบทของญาติสนิทครอบครัว หรือบุคคล

ส าคญัท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได ้
 (6) มีค  าสั่งจากหน่วยงานใหไ้ปปฏิบติัราชการ หรือปฏิบติัตามท่ีไดรั้บมอบหมาย      

โดยไม่อาจหลีกเหล่ียงได ้
 (7) เกิดอุบติัภยัร้ายแรงต่างๆ อาทิ อคัคีภยั อุทกภยั เป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหายแก่

ทรัพยสิ์น และจ าเป็นตอ้งไปดูแลแกไ้ข หรือเกิดอนัตรายแก่ร่างกายท่ีตอ้งไดรั้บการรักษาด่วน 
 (8) มีเหตุจ าเป็นหรือเหตุสุดวิสัยอ่ืนๆ นอกเหนือจากขอ้ท่ี(1 ) – (7) เช่นแข่งขนักีฬา 

คดัเลือกทหาร ฝึกปฏิบติัของนกัศึกษารักษาดินแดน 
 กรณีมกัศึกษามีเหตุจ าเป็นหรือเหตุสุดวสิัยตามขอ้ (1) ถึง (3) จะพิจารณาตามหลกัฐาน
ใบรับรองแพทยท่ี์ได้รับการตรวจรักษาในโรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลเอกชน สถานอนามยั 
ของรัฐเท่านั้น แต่หากนักศึกษาจ าเป็นต้องไปตรวจรักษาเบ้ืองตน้จากคลินิก นักศึกษาตอ้งตรวจ
รักษาท่ีโรงพยาบาลอีกคร้ังและขอใบรับรองแพทยเ์พื่อยืนยนัการเจ็บป่วยตามท่ีไปตรวจรักษา         
ท่ีคลินิกตามวนั เวลาท่ีตรงกบัวนัเวลาสอบ 
  แนวปฏิบติัส าหรับนกัศึกษาผูย้ืน่ค  าร้องขออนุญาตเล่ือนสอบในรายวชิาท่ีขาดสอบ 

1)  ให้นักศึกษารีบด าเนินการยื่นค าร้องขออนุญาตเล่ือนสอบให้ทันตามเวลา          
ท่ีก าหนด โดยขอรับค าร้องไดท่ี้คณะตน้สังกดัรายวชิาท่ีขาดสอบ  

2)  เขียนค าร้องให้ละเอียดครบถ้วน พร้อมทั้ งความเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษา      
โดยระบุสาเหคุของการสอบตามขอ้ 1) ใหช้ดัเจนพร้อมแนบหลกัฐานดงัน้ี  
 2.1) กรณีเจ็บป่วย ให้แนบหลกัฐานใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลของรัฐ 
เอกชน หรือ สถานีอนามยัของรัฐเท่านั้น 
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 2.2) กรณีตรวจครรภ/์คลอดบุตร กรณีตรวจครรภใ์หแ้นบหลกัฐานใบนดัตรวจ
ครรภ ์ใบรับรองการตรวจครรภ ์กรณีคลอดบุตร ใหแ้นบใบรับรองแพทยห์รือสูติบตัร 
 2.3) กรณีไปร่วมงานศพ งานฌาปนกิจศพบิดา มารดา ญาติสนิทท่ีถึงแก่กรรม 
แนบหลกัฐานใบมรณบตัรผูถึ้งแก่กรรม ส าเนาทะเบียนบา้นท่ีระบุความส าพนัธ์กบัผูถึ้งแก่กรรม 
บตัรเชิญร่วมงานฌาปนกิจศพ ภาพถ่ายหรือหลกัฐานท่ีเช่ือถือได ้
 2.4) กรณีปฏิบติัราชการ หรือปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บค าสั่งหมอบหมายให้แนบ
หลักฐานค าสั่งของผูบ้ ังคบับัญชา ก าหนดการหรือรายการปฏิบัติงานท่ีระบุช่ือนักศึกษาให้ไป
ปฏิบติังาน 
 2.5)  กรรีเกิดอุบติัเหตุร้ายแรงต่างๆ ให้แนบหลกัฐานท่ีสามารถระบุ วนั เวลา 
สถานท่ีเกิดอุบติัภยั และเห็นไดช้ดัเจนวา่นกัศึกษาไดรั้บผลกระทบหรือตอ้งไปดูแลแกไ้ขจริง 
 2.6)  แนบหลกัฐานอ่ืนๆ ตามท่ีระบุไวใ้นค าร้องไดแ้ก่ ตารางสอบกลางภาค
และปลายภาค ใบช าระเงินค่าลงทะเบียนหรือใบเสร็จรับเงินลงทะเบียน 

3) กรรมการผูพ้ิจารณา จะไม่พิจารณาค าร้องขออนุญาตเล่ือนสอบหากนกัศึกษา
ไม่แนบหลกัฐาน หรือขาดหลกัฐานท่ีชดัเจน หลกัฐานใดๆ ท่ีน ามาประกอบการพิจารณาหากเป็น
ส าเนา ตอ้งรับรองส าเนาถูกตอ้งดว้ย 

4) นกัศึกษายื่นค าร้องพร้อมหลกัฐานท่ีไดท่ี้ คณะตน้สังกดัภายในเวลาท่ีก าหนด
ตามปฏิทินวิชาการ ทั้งน้ีสามารถยื่นไดด้ว้ยตนเอง หรือให้บุคลอ่ืนท่ีนกัศึกษามอบหมาย โดยยืน่ได้
ทนัทีท่ีขาดสอบ หากนักศึกษายื่นค าร้องเกินเวลาท่ีก าหนดในปฏิทินวิชาการ คณะจะมาพิจารณา       
ค  าร้อง 

5) นกัศึกษาติดตามผลการพิจารณาการขอสอบรายวิชาท่ีขาดสอบกลางภาคไดท่ี้
ส านกังานคณะ ส่วนผลการพิจารณาการขออนุญาตเล่ือนสอบรายวิชาท่ีขาดสอบปลายภาค ติดตาม
ผลไดจ้ากประกาศของคณะ 

6) นักศึกษาผูไ้ด้รับอนุญาตให้เล่ือนสอบ ให้น าหลกัฐานการได้รับอนุญาตไป
ติดต่อขอสอบจากอาจารยผ์ูส้อนดว้ยตนเองภายในเวลาท่ีก าหนด 

7) ผูท่ี้ได้รับอนุญาต หรือได้รับอนุญาตแต่ไม่ได้ไปสอบ ส านักทะเบียนและ
ประมวลผลจะเปล่ียนสัญลกัษณ์เป็น M   F หรือ U แลว้แต่กรณี 
 แนวปฏิบัติการพจิารณาค าร้องของนักศึกษา 

1) คณะกรรมการโดยค าสั่งแต่งตั้งจากคณะ ประชุมพิจารณาการขออนุญาตสอบ
รายวชิาท่ีขาดสอบกลางภาคและปลายภาคของนกัศึกษาเม่ือส้ินสุดก าหนดเวลารับค าร้องขอ 
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2) กรณีการพิจารณาการขอสอบรายวิชาท่ีขาดสอบกลางภาค คณบดีหรือผูท่ี้
คณบดีหมอบหมายเป็นผูพ้ิจารณา 

3) การพิจารณาอนุญาตให้สอบหรือไม่อนุญาตให้สอบ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
คณะประกาศไว ้

4) คณะประกาศผลการพิจารณาและแจง้ใหน้กัศึกษาทราบโดย 
4.1) ผลการพิจารณาตามค าขออนุญาตเล่ือนสอบรายวิชาท่ีขาดสอบกลางภาค

ใหน้กัศึกษารับผลไดท่ี้ส านกังานคณะหรือประกาศทางเวบ็ไซตข์องคณะ 
4.2) ผลการพิจารณาตามค าร้องขออนุญาตเล่ือนสอบรายวิชาท่ีขาดสอบปลาย

ภาคใหน้กัศึกรับติดตามไดจ้ากประกาศคณะหรือประกาศทางเวบ็ไซตข์องคณะ 
4.3) คณะแจง้ผลการอนุญาตให้นักศึกษาสอบรายวิชาท่ีขาดสอบปลายภาค     

ให้อาจารยผ์ูส้อนทราบและด าเนินการจดัการสอบให้นกัศึกษา เม่ือนกัศึกษาน าหลกัฐานมาติดต่อ  
ขอสอบภายหลงัจดัสอบแลว้ ให้อาจารยส่์งระดบัคะแนนตามแบบฟอร์มแกส้ัญลกัษณ์  M ภายใน
เวลาท่ีก าหนดตามปฏิทินวชิาการ 

4.4) คณะส่งระดบัคะแนนให้ส านกัทะเบียนและประมวลผลภายในเวลาท่ี
ก าหนดตามปฏิทินวชิาการ 
  การพจิารณาตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา 
  1.  การตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาเป็นหน้าท่ีส าคญัของทุกหน่วยท่ีเก่ียวขอ้งโดย
เร่ิมต้นจากงานทะเบียนและประมวลผลตรวจสอบเบ้ืองต้น โดยส่งให้คณะประสานอาจารย์ท่ี
ปรึกษา สาขาวิชา/ภาควิชา ท่ีต้องด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องก่อนท่ีส านักทะเบียนและ
ประมวลผล  จะเสนอขอ้มูลผูส้ าเร็จการศึกษาทั้งหมดต่อคณะ เพื่อให้คณะกรรมการประจ าคณะ 
และสภาวชิาการให้ความเห็นชอบ แลว้น าเสนอสภามหาวทิยาลยัอนุมติัผูส้ าเร็จการศึกษาและอนุมติั
ให้ปริญญาบตัรต่อไป ทั้งน้ีให้เป็นไปตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั 
วา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรีและระดบับณัฑิตศึกษา 
  2.  แนวปฏิบติัการพิจารณาตรวจสอบส าเร็จการศึกษา นกัศึกษาท่ีมีคุณสมบติัครบถว้น
ตามเกณฑ์ (ขอ้บงัคบั) ตอ้งยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาและขอรับปริญญาต่อมหาวิทยาลยั ภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด โดยอาจารยท่ี์ปรึกษาตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้ง แนวปฏิบติัการยื่นค าร้อง
ดงักล่าว ให้ดูไดจ้ากแนวปฏิบติัท่ีส านกัทะเบียนและประมวลผลก าหนดไว ้ (ดูคู่มือการศึกษาหรือ
คู่มืออาจารยท่ี์ปรึกษา) 
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  3.   เกณฑผ์ูส้ าเร็จการศึกษาและขอรับปริญญาตามขอ้บงัคบั 
  3.1  เป็นผู ้ศึกษาครบถ้วนทุกรายวิชาตามโครงสร้างและข้อก าหนดเฉพาะ              
ท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร และไดค้่าระดบัคะแนนสะสมเฉล่ียตลอดหลกัสูตรไม่ต ่ากว่า 2.00 และ       
ไม่สอบตก (F)  ในรายวชิาบงัคบั 
  3.2  มีระยะเวลาการเรียนตามเกณฑ์ของหลักสูตร ข้อบังคบั และไม่พ้นสภาพ    
การเป็นนกัศึกษา 
  3.3  มีความประพฤติดี ไม่มีภาระหนีสินคา้งช าระต่อมหาวิทยาลยั ผ่านกิจกรรม
บงัคบั และผา่นการประเมินความรู้ ทกัษะบงัคบั ตามประกาศของมหาวทิยาลยั 
  4.  ภาควชิา / คณะ ด าเนินการตรวจสอบโดยมีแนวปฏิบติั ดงัน้ี 
  4.1 อาจารยท่ี์ปรึกษาติดตามตรวจสอบผลการเรียนของนกัศึกษาให้ครบถว้นตาม
เกณฑ์ของหลกัสูตรอย่างสม ่าเสมอทุกภาคการศึกษา จนถึงระยะเวลาในภาคเรียนสุดทา้ยและถึง
ก าหนดท่ีนกัศึกษาตอ้งยืน่ค  าร้องขอความส าเร็จการศึกษาตามปฏิทินวชิาการมหาวทิยาลยัก าหนด 
  4.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบขอ้มูลการส าเร็จการศึกษา ตามรายช่ือศึกษาท่ียื่น        
ค  าร้องขอส าเร็จการส าเร็จการศึกษาจากขอ้มูลท่ีส านกัทะเบียนและประมวลผลแจง้กลบัมา ซ่ึงผา่น
การตรวจสอบและจดัท าการข้อมูลจากเจ้าหน้าท่ีงานทะเบียนส านักทะเบียนและประมวลผล
เรียบร้อยแลว้ 
  4.3 ข้อมูลการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาท่ีผ่านการตรวจสอบของอาจารย์ท่ี
ปรึกษาและเจา้หน้าท่ีการทะเบียนอย่างถูกตอ้งโดยไม่มีการแกไ้ขอีกแล้วจะถูกส่งกลบัมายงัคณะ 
เพื่อน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาใหค้วามเห็นชอบผูส้ าเร็จการศึกษาและรับปริญญา 
  4.4 กรณีการได้รับปริญญาเกียรตินิยมของนักศึกษา ตอ้งเป็นไปตามเกณฑ์และ
เง่ือนไขตามขอ้บงัคบัการใหป้ริญญาเกียรตินิยมโดย 
         (1) มีระยะเวลาเรียนไม่เกินจ านวนภาคการศึกษาท่ีก าหนดตามหลกัสูตร ไดแ้ก่ 
   หลกัสูตร 4 ปี ภาคปกติ ไม่เกิน 8 ภาคการศึกษา  
       ภาคพิเศษ ไม่เกิน 12 ภาคการศึกษา 
   หลกัสูตร 5 ปี ภาคปกติ ไม่เกิน 10 ภาคการศึกษา  
   ภาคพิเศษ ไม่เกิน 15 ภาคการศึกษา 
  (2) สอบไดห้น่วยกิจครบตามหลกัสูตร โดยไม่มีรายวชิาใดท่ีไดร้ะดบัคะแนน 
U หรือต ่ากวา่ C และไม่ไดรั้บการยกเวน้รายวชิา 
  (3) นกัศึกษาท่ีไดรั้บเกียรตินิยมอนัดบั 1 มีคุณสมบติัครบถว้นตามเกณฑ์
ขา้งตน้ และไดรั้บคะแนนสะสมเฉล่ีย 3.50 ข้ึนไป 
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  (4) นกัศึกษาท่ีไดรั้บเกียรตินิยมอนัดบั 2 มีคุณสมบติัครบถว้นตามเกณฑ์
ขา้งตน้ และไดรั้บคะแนนสะสมเฉล่ีย 3.25 แต่ไม่ถึง 3.50 
 5.  คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาการส าเร็จ
การศึกษาและการขอรับปริญญา ปริญญาเกียรตินิยม ต่อสภาวชิาการ ใหค้วามเห็นชอบและเสนอ        
สภามหาวทิยาลยัอนุมติั 
 ด้านการบริหารงานอาจารย์ที่ปรึกษา 

การบริหารงานอาจารยท่ี์ปรึกษา เป็นกระบวนการส าคญัในอนัท่ีจะช่วยให้นักศึกษา
ประสบความส าเร็จในการเรียนและพฒันาบุคลิกภาพของตนให้เกิดความเหมาะสม ตลอดจน         
มีภูมิคุม้กนัท่ีดีในการด าเนินชีวิต คือ มีระบบอาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีเขม้แข็ง และมีอาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีดี 
สามารถช่วยให้นักศึกษาประสบความส าเร็จในการศึกษาเล่าเรียนตลอดระยะเวลาท่ีอยู่ใน
มหาวทิยาลยัจนส าเร็จเป็นบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ 

มหาวิทยาลยั  คณะ ภาควิชาและสาขาวิชา มีบทบาทในการบริหารจดัการและส่งเสริม
ให้อาจารยท่ี์ปรึกษา ไดป้ฏิบติัตามบทบาท หน้าท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาอยา่งเขม้แข็งจริงจงัให้มาก และ      
มีกลไกช่วยพฒันาความรู้ ทกัษะความสามารถของอาจารยท่ี์ปรึกษาในการใหค้  าปรึกษาแก่นกัศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ กรรมการผูรั้บผิดชอบการก ากับ ติดตาม ประเมิน ระบบอาจารย ์        
ท่ีปรึกษา คู่มืออาจารยท่ี์ปรึกษา เป็นตน้ 
 1.  แนวปฏิบัติตามเกณฑ์ภาระงานอาจารย์ทีป่รึกษา 

 ระบบอาจารยท่ี์ปรึกษาไดรั้บการพฒันาและด าเนินการ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 
โดยจดัท าคู่มืออาจารยท่ี์ปรึกษา และมหาวิทยาลยัได้ใช้คู่มืออาจารยท่ี์ปรึกษาน้ีเพื่อให้อาจารยท่ี์
ปรึกษาของมหาวิทยาลยัทุกคนได้ปฏิบติัหน้าท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกนัมหาวิทยาลยั
โดยส านักทะเบียนและประมวลผล ได้พฒันาระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาบนเว็บไซต์ เพื่อให้การ
ปฏิบติังานเป็นดว้ยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

 หน้าท่ีของอาจารยใ์นมหาวิทยาลยั นอกจากท าหน้าท่ีสอน วิจยั บริการวิชาการ 
และท านุศิลปวฒันธรรมแลว้ ยงัตอ้งท าหนา้ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาดว้ยมหาวิทยาลยัจึงไดก้ าหนดเกณฑ์
ภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาดว้ยมหาวทิยาลยัจึงไดก้ าหนดเกณฑภ์าระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาไว ้ดงัน้ี 

 ก าหนดให ้2 ชัว่โมงท างานต่อสัปดาห์ต่อภาคเรียน ส าหรับงานท่ีปรึกษาหมู่เรียน
โดยเป็นภาระงานท่ีคณะอาจารยป์ระจ าทุกคนพึงกระท า และมีจ านวนนกัศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลยั
มอบหมาย 
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 ก าหนดให้ 2 ชั่วโมงท างานต่อสัปดาห์ต่อภาคเรียน ส าหรับงานให้ค  าปรึกษา
ทัว่ไป โดยเป็นภาระงานท่ีคณาจารยป์ระจ าทุกคนพึงกระท า อาจารย์ทุกคนต้องก าหนดตาราง          
ท่ีจะใหค้  าปรึกษาทัว่ไป หรือทางวชิาการแก่นกัศึกษา 

 เพื่ อให้การปฏิบัติหน้าท่ีอาจารย์ท่ีป รึกษาด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย       
อาจารยท่ี์ปรึกษาควรด าเนินการตามเกณฑภ์าระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาดงัน้ี 

1) อาจารยป์ระจ าทุกคนพึงหนา้ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษา โดยการให้ค  าปรึกษาทัว่ไป
แก่นกัศึกษา 2 ชัว่โมง ท างานต่อสัปดาห์ต่อภาคเรียน 

2) อาจารย์ประจ าทุกคน ต้องก าหนดตารางเวลา (Office Hour) ส าหรับให้
ค  าปรึกษาแก่นกัศึกษาประจ าสัปดาห์ และประกาศแจง้ใหน้กัศึกษาไดรั้บทราบ 

3) เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาอาจารยป์ระจ า 
1 คน พึงรับผดิชอบเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาหมู่เรียน จ านวนเหมาะสมไม่ควรเกิน 2 หมู่เรียน 

4) อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาท่ีรับแต่งตั้งเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาประจ าหมู่เรียน
ควรตอ้งให้ค  าปรึกษาแก่นกัศึกษาในหมู่เรียนท่ีรับผิดชอบโดยผา่นกระบวนการโฮมรูม  อยา่งน้อย   
1 คร้ังต่อภาคเรียน 

5) อาจารยท่ี์ปรึกษาหมู่เรียน ควรตอ้งก าหนดเวลาการโฮมรูมนักศึกษาในหมู่
เรียนท่ีรับผิดชอบในแต่ละภาคเรียน และประกาศแจง้ให้นักศึกษาหมู่เรียน และประกาศแจง้ให้
นกัศึกษาหมู่เรียนท่ีตนรับผดิชอบไดรั้บทราบ 

6) อาจารยท่ี์ปรึกษาควรบนัทึกการใหค้  าปรึกษาลงในแบบบนัทึกใหค้  าปรึกษา
ทุกคร้ัง ทั้งการใหค้  าปรึกษาแก่นกัศึกษาทัว่ไปและนกัศึกษาหมู่เรียนท่ีตนรับผดิชอบ และรายงานผล
การปฏิบติังานอาจารยท่ี์ปรึกษาเม่ือส้ินสุดแต่ละภาคเรียน 

อาจารยท่ี์ปรึกษาควรให้ค  าปรึกษาดา้นวิชาการ ดา้นทกัษะอาชีพ ดา้นบุคลิกภาพและ
ทกัษะชีวิต และการพฒันาส่งเสริมศกัยภาพต่างๆแก่นักศึกษาอย่างสม ่าเสมอ และให้ความส าคญั  
ไม่น้อยกบัการสอน ทั้งน้ีเพื่อส่งผลต่อความส าเร็จนักศึกษาในด้านการเรียน และการด ารงชีวิต       
ในสังคม อนัหมายถึงคุณภาพของบณัฑิต ซ่ึงเป็นเป้าหมายส าคญัในการจดัการศึกษา 
 2.  การปฏิบัติงานอาจารย์ทีป่รึกษา 

อาจารยท่ี์ปรึกษาควรปฏิบติัหนา้ท่ีงานของอาจารยท่ี์ปรึกษาดงัน้ี 
1)   เม่ือนักศึกษามีปัญหาตอ้งการค าปรึกษาและหรือความช่วยเหลือจากอาจารย ์     

ท่ีปรึกษา นกัศึกษาสามารถไปพบอาจารยท่ี์ปรึกษาตามตารางเวลาท างาน ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาก าหนด
ไว ้ในตารางสอนประจ าภาคเรียน ซ่ึงแจง้ใหน้กัศึกษาทราบแลว้ 
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2)   นักศึกษาหมู่เรียน หรือนักศึกษาทั่วไป สามารถขอความช่วยเหลือปรึกษา
ทางด้านวิชาการ ด้านอาชีพ ด้านบุคลิกภาพ และด้านทักษะชีวิต ซ่ึงอาจารย์ท่ีปรึกษาต้องให้
ค  าปรึกษา ช่วยเหลือแก้ปัญหาต่างๆ เหล่าน้ีเพื่อให้ยุติ รวมทั้งช่วยพฒันาส่งเสริม สนับสนุนให้
นกัศึกษาสามารถศึกษาเล่าเรียนจนส าเร็จการศึกษา 

3)   กรณีอาจารยท่ี์ปรึกษาแก้ไขปัญหาไม่ได้ด้วยเหตุผลติดขดัปัญหาในระเบียบ
ขอ้บงัคบั เวลา หรืออ่ืนๆอาจารยท่ี์ปรึกษาควรขอความช่วยเหลือ ขอความชัดเจน หรือขอความ
อนุเคราะห์จากบุคคล เช่น เจา้หน้าท่ีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบอาจารยผ์ูส้อนท่ีเป็นเครือข่ายในสาขา 
คณะท่ีเก่ียวข้อง หรือขอปรึกษาขอความช่วยเหลือจากคณะกรรมการการด าเนินงานอาจารย ์               
ท่ีปรึกษาสาขาวชิา คณะและมหาวทิยาลยัตามล าดบั  เม่ือไดค้วามชดัเจนแลว้จึงช่วยแกปั้ญหา 

4)   อาจารย์ท่ีปรึกษาพึงก ากับ ติดตามการศึกษาเล่าเรียน และการใช้ชีวิตของ
นกัศึกษาหมู่เรียนท่ีตนรับผดิชอบ ดว้ยการใหค้วามปรึกษาตามตารางและการโฮมรูม (อยา่งนอ้ยภาค
เรียนละ 1 คร้ัง) เพื่อช่วยช้ีแนะเก่ียวกบัวชิาการ อาชีพ บุคลิกภาพ และทกัษะชีวิต เพื่อป้องกนัไม่ให้
เกิดปัญหา ซ่ึงเป็นวธีิการท่ีดีทีสุดในหารช่วยใหน้กัศึกษาไดเ้ล่าเรียนส าเร็จตามหลกัสูตร  
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ภาพที ่2.9  แผนภูมิการปฏิบัติงานของอาจารย์ทีป่รึกษา 
 
 บทบาท ภาระ หน้าทีอ่าจารย์ทีป่รึกษา 
 อาจารยท่ี์ปรึกษามีบทบาท ภาระหน้าท่ีส าคญั 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านอาชีพ 
ด้านบุคลิกภาพและทกัษะชีวิต ด้านการพฒันาส่งเสริมศกัยภาพด้านต่างๆแก่นักศึกษา ทั้งน้ีโดย
ปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอ้ปฏิบติัท่ีคณะก าหนดดงัน้ี 

1. ก าหนดตารางเวลา (Off Hour) ในตารางสอนของอาจารยไ์ม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง 
ท างานต่อสัปดาห์ต่อภาคเรียน เพื่อให้ค  าปรึกษาแก่นกัศึกษาในหมู่เรียนท่ีตนรับผิดชอบ และ/หรือ
นกัศึกษาทัว่ไปท่ีตอ้งการค าปรึกษา ช่วยเหลือ 

2. ก าหนดเวลากิจกรรมโฮมรูมนกัศึกษาหมู่เรียนท่ีตนรับผิดชอบ อยา่งนอ้ย 1 คร้ังต่อ
ภาคเรียน เพื่อก ากบั ติดตาม ตรวจสอบจ านวนนกัศึกษา การมาเรียน การออกกลางคนัของนกัศึกษา 
ให้ค  าปรึกษาช้ีแนะการลงทะเบียน วิธีการเรียน ผลการเรียน การพฒันาทกัษะความรู้ ความเขา้ใจ        
ในวิชาการ ทกัษะชีวิต และอ่ืนๆท่ีจ าเป็นต่อการพฒันานกัศึกษา และเพื่อป้องกนัมาให้เกิดปัญหา
ทางการเรียนและปัญหาชีวติ 



 65 

3. อาจารยท่ี์ปรึกษาสามารถให้ค  าปรึกษา ก ากบั ดูแล ติดตามนกัศึกษาไดใ้นทุกเวลา 
ท่ีเหมาะสมตลอดระยะเวลาท่ีนักศึกษาในความรับผิดชอบศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย เพื่อดูแล          
ใหน้กัศึกษาประสบผลส าเร็จในการศึกษาจนกวา่จะส าเร็จการศึกษา 
 บทบาท ภาระหน้าทีส่ าคัญ 4 ด้าน ของอาจารย์ทีป่รึกษา มีรายละเอยีดดังนี้ 
 ด้านวชิาการ 

1) ใหค้  าปรึกษา แนะน านกัศึกษาเก่ียวกบัหลกัสูตร เกณฑส์ าเร็จการศึกษา  
ตามโครงสร้างหลกัสูตรและแผนการเรียน 

2) ใหค้  าแนะน านกัศึกษาเก่ียวกบัการลงทะเบียนเรียน และควบคุม               
การลงทะเบียนของนกัศึกษาใหเ้ป็นไปตามแผนการเรียน และระเบียบของมหาวทิยาลยั 

3) ใหค้  าแนะน านกัศึกษาเก่ียวกบัวธีิการเรียนใหป้ระสบผลส าเร็จ                   
วธีิการศึกษาคน้ควา้ การท าโครงการ โครงงาน และกิจกรรมนกัศึกษา 

4) ติดตามผลการเรียนของนกัศึกษาทุกภาคเรียน และกระตุน้ใหน้กัศึกษา
พฒันาการเรียนให้ดีข้ึน 

5) ใหค้  าปรึกษาแนะน า และช่วยเหลือนกัศึกษาเพื่อแกไ้ขปัญหาในการเรียน
วชิาต่างๆ 

6) ใหค้  าแนะน า เตือน นกัศึกษาปฏิบติัใหต้รงตามก าหนดเวลาในปฏิทิน
วชิาการของมหาวทิยาลยั 

7)  ตกัเตือน ช้ีแนะใหน้กัศึกษาด าเนินการตามระเบียบงานวชิาการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบันกัศึกษา และช่วยเหลือเหลือเม่ือเกิดปัญหาทางวชิาการ 

8)  ช่วยเหลือนกัศึกษาในการใหค้วามเห็นชอบและเซ็นเอกสารแบบฟอร์ม   
ค  าร้องต่างๆ ทางวชิาการ โดยใหย้ดึกลกัตามระเบียบ ขอ้บงัคบัและ ตรงตามเวลาก าหนดของ
มหาวทิยาลยั 

9)  ตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาในความรับผดิชอบใหเ้ป็นไปตามโครงการ
และเง่ือนไขของหลกัสูตร 

10) ใหค้  าปรึกษาแนะน าเก่ียวกบัการศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึน 
 ด้านอาชีพ 
  1) ใหค้วามรู้ ความเขา้ใจในสถานการณ์ และโอกาสในการประกอบอาชีพ  
ในสายวชิาท่ีนกัศึกษาเรียนอยู ่เพื่อเตรียมตวัและพฒันาตนเขา้สู่วชิาชีพ 
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  2) ให้ขอ้มูลและแนะน าหน่วยงาน สถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยอาศยั
ขอ้มูลจากแหล่งสารสนเทศต่างๆ จากศูนยบ์ริการขอ้มูลและใหค้  าปรึกษาแนะแนวเก่ียวกบัการศึกษา
และอาชีพของคณะ และจากแหล่งงานอ่ืนๆ 
  3)  ให้ค  าแนะน าวิธีการหารายงานเพื่อเสริมรายได้ระหว่างการศึกษา            
เล่าเรียนวธีิการท างาน การปรับตวัในการท างาน 
 ด้านบุคลกิภาพและทกัษะชีวติ 
  1) ใหค้  าปรึกษา แนะน า การแกปั้ญหาส่วนตวั การรักษาสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต 
  2) ใหค้  าปรึกษา แนะน า ตกัเตือน ดา้นการปรับตวัในการเรียน การท ากิจกรรม 
การเขา้สังคม การคบเพื่อน 
  3) ใหค้  าปรึกษา แนะน า  ดา้นการพฒันาบุคลิกภาพ การวางตนอยา่งเหมาะสม 
ความประพฤติ การส่ือสารกบับุคคลอ่ืนทั้งดา้นการพูด และการเขียน 
 ด้านการพฒันาส่งเสริมศักยภาพด้านอ่ืนๆ 
  1) ให้ข้อมูลความรู้ ประชุม อบรม สร้างเสริมทักษะทางวิชาการอาชีพ       
ตามโอกาสและเวลาท่ีเหมาะสมอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้นักศึกษาทนัโลกทนัเหตุการณ์ และ/หรือ
เตรียมตวัใหพ้ร้อมท่ีจะออกไปใชชี้วติสังคมภายนอก 
  2) แสวงหาทุน หางาน ใหข้อ้มูล ช้ีแนะวธีิการในการขอรับทุนการศึกษาหรือ
การท างานระหวา่งการศึกษา และใหค้  าแนะน า สั่งสอน อบรมเพื่อเตรียมศกัยภาพ 
  3) อบรม แนะน า วิธีการพฒันาตน ทั้งทางดา้นร่างกาย สติปัญญา จริยธรรม 
ท่ีเหมาะสม เพื่อความเป็นคนดี เก่ง และมีมรรยาท ระเบียบวนิยั 
  4) ให้ความรู้ อบรม สร้างเสริมทกัษะทางวิชาการ วิชาชีพ เพื่อสร้างผลงาน
สร้างสรรค ์แข่งขนั ชิงรางวลั เผยแพร่ผลงานใหเ้ป็นท่ีประจกัษแ์ละยกยอ่งเกียรติประวติันกัศึกษา 
 แนวปฏิบัติการด าเนินงานอาจารย์ทีป่รึกษาตลอดปีการศึกษา 
 เพื่อให้การปฏิบติัหน้าท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาในทางวิชาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
สาขาวิชาหรือภาควิชา ควรประชุมเน้นย  ้าการปฏิบติัหน้าท่ีให้ค  าปรึกษาทางวิชาการแก่นักศึกษา    
ให้สอดคลอ้งกบัปฏิทินวิชาการของมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัจึงไดเ้สนอแนะแนวปฏิบติั การท า
หนา้ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาตามปฏิทินวชิาการดงัน้ี 
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กจิกรรมวชิาการ แนวปฏิบัติ 
ปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ เขา้ค่าย
พฒันาคุณภาพและพบอาจารยท่ี์
ปรึกษา 

อาจารยท่ี์ปรึกษานกัศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งพบนกัศึกษาในความ
ดูแล ท าความรู้จกัและอธิบายแนะน า การเรียน แผนการเรียน 
ก าหนดชัว่โมงปรึกษา และกิจกรรมโฮมรูม 

นกัศึกษาทุกภาคเขา้เรียน 
ลงทะเบียนวชิาเรียน 

อาจารยท่ี์ปรึกษาควรตรวจสอบแผนการเรียนของนกัศึกษาและ
เสนอแนะการลงทะเบียนวชิาเรียนใหถู้กตอ้งตามแผนการเรียน
และเตือนให้นกัศึกษาด าเนินการตรงตามเวลาท่ีก าหนด 

ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวชิา
เรียน ยา้ย Section ทาง
อินเตอร์เน็ต 

อาจารยท่ี์ปรึกษาแนะน าการเพิ่ม-ถอนรายวชิาหรือยา้ยหมู่เรียนให้
นกัศึกษาเขา้ใจ โดยดูหลกัเกณฑใ์นคู่มือการศึกษา 

ยกเลิกรายวชิา อาจารยท่ี์ปรึกษาสอบถามเหตุผลของการขอยกเลิกรายวชิาพร้อม
ใหค้  าแนะน าก่อนลงนามอนุญาต 

นกัศึกษา Print บตัรลงทะเบียน/
ใบเสร็จรับเงินจากอินเตอร์เน็ต
แลว้น าไปเป็นหลกัฐานยืน่ช าระ
เงินท่ีธนาคาร 

อาจารยท่ี์ปรึกษาเตือนให้นกัศึกษาช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ไม่เช่นนั้นจะมีผลเป็นโมฆะ กรณีท่ีนกัศึกษาช าระค่าธรรมเนียม
การศึกษาชา้ ตอ้งเสียค่าปรับท่ีธนาคาร 

สอบกลางภาค/ปลายภาค อาจารยท่ี์ปรึกษาตกัเตือนนกัศึกษาใหเ้ขา้สอบกลางภาค/ปลาย
ภาค และไม่ใหทุ้จริตการสอบ กรณีนกัศึกษาจ าเป็นตอ้งขาดสอบ 
ใหท้ าเร่ืองขอเล่ือนสอบตามเวลาท่ีก าหนด แต่ตอ้งเป็นกรณีสุด
วนิยัแบบเดียวกบัการขอเล่ือนสอบปลายภาค 

ยืน่ค าร้องขอเล่ือนสอบกลาง
ภาค/ปลายภาค 

กรณีการยืน่ขอเล่ือนสอบกลางภาค/ปลายภาคเพราะขาดสอบ 
อาจารยท่ี์ปรึกษาแนะน าใหย้ื่นตามก าหนด ระบุเหตุผลความ
จ าเป็น ตามเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัของการพิจารณาค าร้องของ
นกัศึกษาอนุญาตเล่ือนสอบ 

ยืน่ค าร้องของเปิดรายวชิาท่ี
ส านกัทะเบียนฯ 
ยืน่ค  าร้องลงทะเบียนเรียนเกิน
หรือเรียนร่วม 

อาจารยท่ี์ปรึกษาและน าการขอเปิดรายวชิาขอเรียนร่วมหรือเรียน
เกิน ตามระเบียบ/หลกัเกณฑ ์พร้อมทั้งลงนามในค าร้องขอฯ 
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กจิกรรมวชิาการ แนวปฏิบัติ 
การส่งผลการเรียนแก ้“I” และ
การส่งผลการเรียนแก ้“M” หรือ 
“I/L” 

อาจารยท่ี์ปรึกษาเตือนนกัศึกษาติดตามผลการเรียน แก ้I และ     
การสอบในกรณีขอเล่ือนสอบจากอาจารยผ์ูส้อนทางอินเตอร์เน็ต
ก่อนพน้ก าหนด เพราะหากพน้ก าหนดแลว้ ผลการเรียนจะเป็น F 
ทนัที นกัศึกษาจะเสียประโยชน์ 

นกัศึกษาส่งใบขอส าเร็จ
การศึกษาท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษา    
ส่งใหส้ านกัทะเบียนและ
ประมวลผลพร้อมรูปถ่าย  2 น้ิว 
2 ใบ 

อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบผลการศึกษาของนกัศึกษาทุกคน    
ใหถู้กตอ้งอีกคร้ัง โดยตรวจสอบเอกสาร ขอ้มูลช่ือรายวชิา       
ผลการเรียน หน่วยกิตใหค้รบตามโครงสร้างหลกัสูตร โดยดูจาก
แผนการเรียนและหลกัสูตรประกอบ และลงนามรับรองขอ้มูล 
ส่งส านกัทะเบียนและประมวลผล 

 
 การติดตาม ประเมิน และพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน การบริหารงานอาจารยท่ี์
ปรึกษาเป็นไปเพื่อให้ด าเนินงานอาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
มหาวทิยาลยัก าหนดใหมี้การประเมินระบบงานอาจารยท่ี์ปรึกษา โดยยึดหลกัดงัน้ี 
 เป้าหมายความส าเร็จ 
 ระบบอาจารยท่ี์ปรึกษามีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ระบบอาจารยท่ี์ปรึกษาสามารถ
ช่วยอาจารยท่ี์ปรึกษาให้ค  าปรึกษาทางวิชาการและแนวทางการใช้ชีวิตแก่นกัศึกษาไดอ้ย่างเต็มท่ี 
คล่องตวั นกัศึกษาสามารถเขา้รับบริการให้ค  าปรึกษาไดอ้ยา่งสะดวก สม ่าเสมอ ช่วยป้องกนั/แกไ้ข
ปัญหาของนกัศึกษาใหป้ระสบผลส าเร็จในการเรียนและการใชชี้วติ 

ปัจจัยทีจ่ะน าไปสู่ความส าเร็จ 
1. มีกลไกด าเนินงานเพื่อบริหารจดัการ ติดตาม ควบคุมและประเมิน 
2.  อาจารยท่ี์ปรึกษาปฏิบติัหนา้ท่ีของตนเป็นไปตามแผนปฏิบติัและ

ก าหนดเวลาเตม็สติก าลงั และดูแลนกัศึกษาอยา่งทัว่ถึง 
3. นกัศึกษาเขา้รับบริการตามระบบและปฏิบติัตนตามค าแนะน าของอาจารย ์

ท่ีปรึกษาอยา่งถูกตอ้ง 
4. มีการสนบัสนุนทรัพยากร เช่น ฐานขอ้มูลนกัศึกษาท่ีครอบคลุมดา้นต่างๆ 

อาคารสถานท่ี เคร่ืองมือ เพื่อเอ้ือใหร้ะบบอาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นไปอยา่งคล่องตวั 
5. มีการก าหนดให้อาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นภาระงานส าคญัท่ีอาจารยต์อ้งพึง

ตระหนกัและตอ้งปฏิบติั 
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 ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 
      1. สัดส่วนอาจารยต่์อนกัศึกษาเป็นไปอยา่งเหมาะสมเพื่อช่วยเหลือดูแล
นกัศึกษาไดอ้ยา่งทัว่ถึงใกลชิ้ด 
       2. ร้อยละของจ านวนอาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีปฏิบติังานมีอตัราสูง 
       3. ร้อยละของจ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้รับริการสามารถน าค าแนะน าท่ีไดรั้บไป
ปฏิบติั ป้องกนั หรือแกไ้ขปัญหา ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม 
       4. อาจารยท่ี์ปรึกษาไดรั้บการประเมินและไดค้ะแนนประเมินในเกณฑสู์ง 
       5. ร้อยละของจ านวนนกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาตามเวลาท่ีก าหนดของ
หลกัสูตรอยูใ่นเกณฑสู์ง 
 ผลการด าเนินงาน 
 1. อาจารยท่ี์ปรึกษาทุกคนปฏิบติัหา้ท่ีเป็นไปตามภาระงานครบถว้นมี
ประสิทธิภาพ 
 2. นกัศึกษาพบอาจารยท่ี์ปรึกษาไดอ้ยา่งเตม็ท่ี สะดวก สามารถป้องกนัหรือ
แกไ้ขปัญหาทางดา้นการเรียน และการใชชี้วติไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 การประเมินอาจารย์ทีป่รึกษา เพื่ อ ให้ ร ะ บ บ อ าจ ารย์ ท่ี ป รึ ก ษ า เป็ น ไป อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามท่ีคาดหวงัมหาวิทยาลยั/คณะ ควรก าหนดให้มีการปฏิบติั
หนา้ท่ีของอาจารยท่ี์ปรึกษาในประเด็นดงัต่อไปน้ี 
 1)   ภาระงานและเกณฑก์ าหนดอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 อาจารยป์ระจ าทุกคนพึงท าหน้าท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นไปตามแนวปฏิบัติของ
มหาวทิยาลยัและคณะก าหนด 
 2)  ความรู้ความสามารถในการใหค้  าปรึกษาของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 2.1) อาจารยท่ี์ปรึกษาสามารถน าความรู้ต่างๆ มาน าเสนอและเพื่อเป็นแนวปฏิบติั
ในการป้องกนัปัญหาหรือแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน โดยอาศยัฐานขอ้มูลนักศึกษาขอ้มูลทางวิชาการ 
ขอ้มูลทางวชิาชีพ และขอ้มูลดา้นทกัษะชีวติในรูปแบบต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2.2) อาจารยท่ี์ปรึกษาสามารถใชช่้องทางการส่ือสารต่างๆ เพื่อส่ือสารให้ค  าปรึกษา
ไดห้ลากหลายช่องทาง มีประสิทธิภาพ นกัศึกษาสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งทนัการณ์ 
 2.3) อาจารย์ท่ีป รึกษามีบุคลิกภาพท่ี เหมาะสม สามารถใช้ เป็นแบบอย่าง             
แก่นกัศึกษาในการด ารงตนในการศึกษาเล่าเรียนและการใชชี้วติท่ีถูกตอ้ง 
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 3)  ความส าเร็จในการใหค้  าปรึกษาของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 3.1) นกัศึกษาสามารถศึกษาส าเร็จตามเกณฑข์องหลกัสูตร และตามก าหนดเวลา    
ท่ีก าหนดในแผนการเรียน 
 3.2) นกัศึกษามีความประพฤติดี ปฏิบติัตนตามกฎขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัและ
สังคม 
 3.3) นกัศึกษามีทกัษะการใชชี้วติท่ีเหมาะสม มีความฉลาดในการแกไ้ขปัญหา      
ดา้นการเรียนและการด าเนินชีวติ 
 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติในการบริหารงานวิชาการ           
ในระดบัอุดมศึกษาท่ีน าเสนอมาแลว้นั้นสรุปไดว้า่ มีวตัถุประสงค์เพื่อให้การจดัการศึกษาเป็นไป
อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด  ปัจจยัส าคญัในเร่ืองการบริหารงานวิชาการท่ีจะส่งผลต่อ
คุณภาพของบณัฑิตโดยตรงนั้นก็คือปัจจยัด้านการจดัการเรียนการสอน  เพราะเป็นปัจจยัท่ีแสดง  
ผลลพัธ์ในกระบวนการพฒันาและจดัการศึกษาให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของการจดัการศึกษา    
ซ่ึงจะเก่ียวกับอาจารย ์นักศึกษา กระบวนการในการจดัการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมและ       
ส่ืออุปกรณ์  คู่มือในการบริหารงานวิชาการในดา้นการจดัการเรียนการสอน  จะช่วยให้ความเขา้ใจ
ในขั้นตอนและกระบวนการจดัการเรียนการสอนไดง่้ายข้ึน และล าดบัความส าคญัโดยจะมีขั้นตอน
โดยสรุป คือ  ขั้นเตรียม เก่ียวข้องกับองค์ความรู้ แผนการสอน แนวการสอน   ขั้นด าเนินการ 
เก่ียวกบักระบวนการจดัการเรียนการสอน ส่ือและอุปกรณ์  และขั้นสรุป แนวทางในการปฏิบติั  
การขาดลา การวดัผลประเมินผลและสรุปผลการเรียน เป็นต้น  ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัย                         
ของผูท่ี้ท  าการศึกษาในกระบวนการพฒันาคู่มือในการบริหารงานวิชาการ โดยใช้หลัก PDCA      
ในการส่งเสริมการศึกษาและพฒันาคู่มือในการบริหารงานวชิาการ ดงัต่อไปน้ี 
 
งานวจัิยทีเ่กีย่วกบัการพฒันาคู่มือโดยใช้วงจรคุณภาพเดมิ่ง (PDCA)  
 แก้วใจ  แสนโสม (2551)  พฒันาศูนยเ์ด็กเล็กน่าอยู่  บ้านหนองนกเขียนโดยการใช้
วงจรคุณภาพเดม่ิง  และการวางแผนแบบมีส่วนร่วม  ผลการศึกษาพบว่า  การพฒันาศูนยเ์ด็กเล็ก
โดยการประยุกต์ใชว้งจรคุณภาพเดม่ิง (PDCA) และการวางแผนแบบมีส่วนร่วมในการพฒันาตาม
วงจรเพิ่มข้ึน  และมีผลท าให้การด าเนินงานของศูนยเ์ด็กเล็กมีคุณภาพอยู่ในระดับดี  ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานศูนยเ์ด็กเล็กน่าอยู ่  
 ประสิทธ์ิ  ตนัมี (2551)  พฒันางานวิชาการโดยใช้วงจรคุณภาพเดม่ิง (PDCA)  ของ
โรงเรียนบา้นวงัรวก  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1  โดยพบวา่  หลงัจากได้
พฒันางานวิชาการโดยใชว้งจรคุณภาพเดม่ิง (PDCA) แลว้ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนใน
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ปีการศึกษา  2549  สูงกว่าปีการศึกษา 2548  และยงัพบว่าครู  นกัเรียน  กรรมการสถานศึกษาและ
ผูป้กครองนกัเรียนมีความพึงพอใจในระดบัมากต่อการพฒันางานวชิาการ 
 พรสวรรค์  ศิริวฒัน์ (2552)  พฒันาครูดา้นการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้กระบวนการคิดโดย
ใชห้ลกัการบริหารวงจรคุณภาพเดม่ิง (PDCA) โรงเรียนบา้นโชคนาสาม  อ าเภอปราสาท  ส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาสุรินทร์เขต 3  ผลการวิจยัพบว่า  ครูมีความรู้ความเขา้ใจและเกิดทกัษะในการ
สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้กระบวนการคิดและมีความสามารถในดา้นการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้
กระบวนการคิดสูงกวา่ก่อนการพฒันา 
 พัทธนา  กลางประพัน ธ์  (2549) ประยุกต์ใช้วงจรคุณภาพ เด ม่ิง (PDCA) และ             
การวางแผนแบบมีส่วนร่วมสู่การเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  อ าเภอหนองสูง  จงัหวดัมุกดาหาร  
ผลการวิจยัพบวา่  หลงัการประยุกตใ์ช้วงจรคุณภาพของเดม่ิงแลว้ บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงเรียน
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโดยรวมเพิ่มข้ึนจากก่อนการทดลอง  
และโปรแกรมการประยุกตใ์ชว้งจรคุณภาพเดม่ิง (PDCA) และการวางแผนแบบมีส่วนร่วมสามารถ
ท าให้โรงเรียนผ่านเกณฑ์ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพได้โดยทุกส่วนมีส่วนร่วมอยู่ใน       
ระดบัมาก  
 จากก ารศึกษ างาน วิจัย ท่ี เก่ี ยวข้อ ง  ก ารบ ริห ารจัดก ารงาน ต่ าง  ๆ  โดยผ่ าน
กระบวนการพฒันาคุณภาพตามวงจรคุณภาพเดม่ิง (PDCA) สามารถช่วยให้ผลของการด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน ส่งผลท่ีดีต่อต่อบุคคลและองค์กรในดา้นของการพฒันา
โดยรวม 
 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวกบัการบริหารงานวชิาการและการพฒันาคู่มือ 

 สงวนพงค์   ชวนชม (2545) วิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการบริหารงานวิชาการ ของ
มหาวทิยาลยัวงษช์วลิตกุล ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. สภาพการบริหารงานวิชาการในภาพรวม มีการด าเนินงานอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น
และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไปหาค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ดา้นการก ากบักิจกรรมทางวชิาการ ดา้นหลกัสูตร 
การเรียนการสอน และดา้นการส่งเสริมและควบคุมงานทางวชิาการ 
 2. มหาวิทยาลยัมีปัญหาการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดบัน้อย 2 ด้าน คือ ด้านการ
ก ากบักิจกรรมทางวิชาการและดา้นหลกัสูตรและการสอน ส่วนดา้นการส่งเสริมและควบคุมงาน
วชิาการอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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 3. การพฒันารูปแบบการบริหารงานวชิาการของมหาวทิยาลยัวงษช์วลิตกุล ผูเ้ช่ียวชาญ
มีความเห็นสอดคลอ้งกนัอยู่ในเกณฑ์สูงทุกดา้น ตั้งแต่ดา้นหลกัสูตรและการสอนดา้นการส่งเสริม
และควบคุมงานวชิาการ และดา้นการก ากบักิจกรรมทางวชิาการ 
 4. การทดสอบความเป็นไปไดโ้ดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั พบว่าสามารถ
น าไปปฎิบติัได้ทุกขอ้ และสามารถน าไปปฏิบติัได้ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย
สูงสุดไปหาค่าเฉล่ียต ่าาสุด คือ ดา้นก ากบักิจกรรมทางวชิาการ ดา้นหลกัสูตรและการสอน ดา้นการ
ส่งเสริมและควบคุมงานวชิาการ ตามล าดบั 
 5. การน าเสนอรูปแบบการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล จากผล
การศึกษาท่ีไดจ้ากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั ได้น ามา
เสนอรูปแบบการบริหารงานวชิาการ ดงัน้ี 
  5.1 การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ ควรแบ่งเป็น 3 ระดับ คือระดับ
มหาวทิยาลยั ระดบัคณะวชิาและระดบัสาขาวชิา 
  5.2 การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ ควรแบ่งเป็น 3 กลุ่ม   กลุ่มท่ี 1       
การบริหารงานวิชาการระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี        
รองอธิการบดี  สภาวิชาการ คณบดีและผูอ้  านวยการศูนย์และส านัก กลุ่มท่ี 2 การบริหารงาน
วิชาการระดับคณะวิชา ได้แก่คณบดีรองคณบดีผู ้ช่วยคณบดีและหัวหน้าสาขาวิชา กลุ่มท่ี 3          
การบริหารงานวิชาการระดบัสาขาวิชา ไดแ้ก่หัวหน้าสาขาวิชา เลขาคณะและคณาจารยใ์นการมี
ส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการของแต่ละกลุ่มมากน้อยแตกต่างกนัตามต าแหน่ง บทบาทหน้าท่ี
ความรับผดิชอบและความเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานวชิาการแต่ละระดบั 
  5.3 กระบวนการบริหารงานวิชาการ ในแต่ละระดบั ประกอบด้วยงานวิชาการ       
3ด้าน คือ ด้านหลักสูตรและการสอน ด้านส่งเสริมและควบคุมงานวิชาการ และด้านการก ากับ
กิจกรรมทางวชิาการ 
  ชชัจริยา ใบลี (2539) วจิยัเร่ือง การบริหารงานวชิาการในวทิยาลยัครูผลการวจิยั พบวา่ 
 1. ผูบ้ริหาร อาจารยแ์ละนักศึกษา มีทศันะท่ีสอดคล้องกนัต่อการบริหารงานวิชาการ 
ในวิทยาลยัครูอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ทศันะของผู ้บริหาร อาจารยแ์ละ
นกัศึกษา ก็ยงัอยูใ่นระดบัปานกลางในแต่ละดา้นและรวมทั้ง 7 ดา้น 
 2. อธิการบ ดีรองอธิการบ ดีหัวหน้ าคณะวิชา หัวหน้ าภาควิชา และหัวหน้ า              
ส านักส่งเสริมวิชาการ มีทศันะต่อการบริหารงานวิชาการในวิทยาลยัครูรวม 7 ด้าน อยู่ในระดับ 
ปานกลาง เวน้แต่อธิการบดีมีทศันะอยูใ่นล าดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น คือ ดา้นหลกัสูตรและ
องค์ประกอบของหลกัสูตรทศันะของผูบ้ริหารก็อยู่ในระดบัปานกลาง เวน้แต่อธิการบดีมีทศันะ   
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ในดา้นน้ีอยูใ่นระดบัมาก ดา้นการจดัการเรียนการสอน ทศันะของผูบ้ริหารก็อยูใ่นระดบัปานกลาง 
เวน้แต่ทศันะของอธิการบดีและหัวหน้าคณะวิชาอยู่ในระดบัมาก ด้านการจดับริการทางวิชาการ 
ทศันะของผูบ้ริหารอยูใ่นระดบัปานกลาง เวน้แต่ ทศันะของอธิการบดีและหัวหน้าส านักส่งเสริม
วิชาการอยู่ในระดับมาก ด้านความสัมพันธ์ทางวิชาการระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา ทัศนะ          
ของผูบ้ริหารอยู่ใน ระดบัปานกลาง เวน้แต่ทศันะของอธิการบดีอยู่ในระดบัมาก ด้านบุคลิกภาพ  
ของนกัศึกษา ทศันะของผูบ้ริหารอยูใ่นระดบัปานกลาง เวน้แต่ อธิการบดีมีทศันะในดา้นน้ีในระดบั
มาก ดา้นการวดัผลและประเมินผลการเรียน ทศันะของผูบ้ริหารอยูใ่นระดบัปานกลาง เวน้แต่ทศันะ
ของอธิการบดีอยูใ่นระดบัมาก ดา้นการนิเทศและการพฒันาบุคลากรทางสอน ทศันะของผูบ้ริหาร
อยูใ่นระดบัปานกลาง เวน้แต่ทศันะของอธิการบดีอยูใ่นระดบัมาก 
 3. อาจารยค์ณะวิชาครุศาสตร์ อาจารยค์ณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาจารย์
คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาจารยค์ณะวิชาวิทยาการจดัการ มีทศันะต่อการ
บริหารงานวิชาการในวิทยาลยัครูรวม 7 ดา้นอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน คือ 
ด้านหลักสูตร และองค์ประกอบของหลักสูตร ทัศนะของอาจารย์ทั้ ง 4 คณะวิชาอยู่ในระดับ       
ปานกลาง ด้านการจดัการเรียนการสอน ทศันะของอาจารยท์ั้ง 4 คณะวิชาอยู่ในระดบัปานกลาง 
ด้านการจัดการ  บริการทางวิชาการทัศนะของอาจารย์ทั้ ง 4 คณะวิชาอยู่ในระดับปานกลาง          
ดา้นความสัมพนัธ์ทาง วิชาการระหวา่งอาจารยก์บันกัศึกษา ทศันะของอาจารยท์ั้ง 4 คณะวิชาอยูใ่น
ระดบัปานกลาง ดา้น การวดัผลและประเมินผลการเรียนอาจารยท์ั้ง 4 คณะวิชา มีทศันะอยูใ่นระดบั
ปานกลาง ดา้นการ นิเทศและการพฒันาบุคลากรทางการสอน อาจารยท์ั้ง 4 คณะวิชามีทศันะอยูใ่น
ระดบัปานกลาง 
 4. นักศึกษาคณะวิชาครุศาสตร์ นักศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนักศึกษา  
คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนักศึกษาคณะวิชาวิทยาการจดัการ มีทศันะต่อการ
บริหารงานวิชาการในวทิยาลยัครูรวม 7 ดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นคือดา้น
หลกัสูตร และองคป์ระกอบของหลกัสูตร ทศันะของนกัศึกษาทั้ง 4 คณะวิชาอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ดา้นการจดัเรียนการสอน ทศันะของนกัศึกษาทั้ง 4 คณะวิชาอยู่ในระดบัปานกลาง ดา้นการบริการ
ทางวชิาการ ทศันะของนกัศึกษาทั้ง 4 คณะวิชาอยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นความสัมพนัธ์ทางวิชาการ 
ระหว่าง บุคลิกภาพของนักศึกษา นักศึกษาทั้ง 4 คณะวิชามีทศันะอยู่ในระดบัปานกลาง ดา้นการ
วดัผลและประเมินผลการเรียน นกัศึกษาทั้ง 4 คณะวชิามีทศันะอยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นการนิเทศ
และการพฒันาบุคลากรทางการสอน นกัศึกษาทั้ง 4 คณะวชิามีทศันะอยูใ่นระดบัปานกลาง  
 5. ผูบ้ริหาร อาจารยแ์ละนักศึกษา มีทศันะต่อการบริหารงานวิชาการในวิทยาลยัครู    
ในแต่ละดา้นและรวม 7  ดา้น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถติท่ีระดบั .05 
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 6. อธิการบดีรองอธิการบดีหัวหน้าคณะวิชา หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าส านัก
ส่งเสริมวิชาการ มีทศันะต่อการบริหารงานวิชาการในวิทยาลยัครูในแต่ละด้านและรวม 7 ด้าน 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 7. อาจารยค์ณะวิชาครุศาสตร์ อาจารยค์ณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาจารย์
คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาจารยค์ณะวิชาวิทยาการจดัการ มีทศันะต่อการ
บริหารงานวิชาการในวิทยาลยัครู ในดา้นการจดับริหารทางวิชาการ ดา้นบุคลิกภาพของนกัศึกษา
ด้านการนิเทศ และพัฒนาบุคลากรทางการสอนและรวม 7 ด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ         
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนด้านหลักสูตรและองค์ประกอบของหลักสูตร ด้านการจดัการเรียน      
การสอน ด้านความสัมพนัธ์ทางวิชาการ ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา และด้านการวดัผลและ
ประเมินผลการเรียนไม่แตกต่างกนั 
 8. นักศึกษาคณะวิชาครุศาสตร์ นักศึกษาคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นกัศึกษาคณะวิชามนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์และนักศึกษาคณะวิชาวิทยาการจดัการ มีทศันะ  
ต่อการบริหารงานวิชาการในวิทยาลยัครูในดา้นหลกัสูตรและองคป์ระกอบของหลกัสูตร ดา้นการ
จดัการเรียน การสอน ด้านการจดับริหารทางวิชาการ และดา้นความสัมพนัธ์ทางวิชาการระหว่าง
อาจารยก์ับนักศึกษา แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั0.05 ส่วนด้านบุคลิกภาพของ
นกัศึกษา ดา้นการวดัผลและ ประเมินผลการเรียน ดา้นการนิเทศและพฒันาบุคลากรทางการสอน 
รวม 7 ดา้นไม่แตกต่างกนั 
 พรรณี  ลีรพนัธ์ุ (2548)  วิจยัเร่ืองการสร้างคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดงาน
บริหารวิชาการและวิจยั  คณะทนัตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และพบว่า คู่มือในการ
ปฏิบติังานของบุคลากรสังกดังานบริการวิชาการและวิจยั ได้จดัท าข้ึนโดยการศึกษาเอกสารและ
งานวิจยัต่าง ๆ รวมถึงการรวบรวมข้อมูลจากสภาพปัญหาและความต้องการในการปฏิบัติงาน         
แล้วจึงน ามาร่างเป็นคู่มือปฏิบติังาน หลังจากนั้นมีการตรวจสอบโดยผูบ้ริหารท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง           
กบังานบริการวชิาการและวจิยั  จึงไดคู้่มือการปฏิบติังานท่ีสมบูรณ์ 
 บุศราภรณ์  หมัน่ค  า (2549)  วิจยัเร่ืองคู่มือการปฏิบติังานทะเบียนและบริการการศึกษา 
ส าหรับเจา้หน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป มหาวิทยาลยัชินวตัร โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบติังาน
ของเจา้หน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป มหาวิทยาลยัชินวตัร มีแนวปฏิบติัท่ีชัดเจน ถูกต้อง มีมาตรฐาน     
ในการปฏิบัติงานและสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานทะเบียนและบริการการศึกษา ได้ใน       
ทุกกิจกรรม ผูว้ิจยัไดก้  าหนดขอบเขตของการศึกษา ครอบคลุมการปฏิบติังานทั้ง 6 ดา้นของฝ่าย
ทะเบี ยนและบ ริการการศึกษา คือ  1) ด้าน รับสมัครนัก ศึกษา 2)ด้านการบ ริการศึกษา                       
3) ดา้นทะเบียนนกัศึกษา  4) ด้านตารางสอนและตารางสอบ  5) ด้านวดัผลและประมวลผล และ    
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6) ดา้นขอ้มูลบณัฑิต  ผลการตรวจสอบความเป็นไปไดใ้นการน าไปใชข้องคู่มือปฏิบติังานทะเบียน
และบริการการศึกษาจากเจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป  มหาวทิยาลยัชินวตัร พบวา่ ผูใ้ชส้ามารถน าไป
ปฏิบติัไดใ้นระดบัมาก 
 เครือวลั เผ่าผึ้ ง (2548)  ศึกษาการพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านคิด 
วิเคราะห์ และเขียนส่ือความส าคญัส าหรับครู ผลการวิจยัพบว่า ครูภาษาไทยและผูท่ี้เก่ียวข้อง         
มีความตอ้งการคู่มือการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนส่ือความหมายส าหรับ
ครูภาษาไทยเพื่อเป็นแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนการสอน โดยคู่มือควรมีเน้ือหาเก่ียวกับ
หลกัการสอน แนวทางการวดัผล ประเมินผล แนวทางการจดักิจกรรม ทั้งน้ีควรแยกเน้ือหาเป็น
หน่วยใหช้ดัเจน และเม่ือศึกษาแลว้ครูสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง คู่มือการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ และเขียนส่ือความส าคัญส าหรับครูภาษาไทย ประกอบด้วยค าช้ีแจง การใช้คู่มือ 
วตัถุประสงค์ของคู่มือ ขอบข่ายของเน้ือหา ค าแนะน าการใช้คู่มือ แบบประเมินตนเองก่อนและ    
หลังการศึกษาคู่มือในส่วนของเน้ือหาแบ่งออกเป็น 5 หน่วย คือ หน่วยท่ี 1 การอ่านหน่วยท่ี 2      
การคิด หน่วยท่ี 3 การคิดวิเคราะห์ หน่วยท่ี 4 การเขียน และหน่วยท่ี 5 กิจกรรมบูรณาการ             
การสอนอ่าน คิด วเิคราะห์และเขียน โดยคู่มือมีประสิทธิภาพ เท่ากบั 89.00/94.00 
 เพชริน สงคป์ระเสริฐ (2550)  ศึกษาการพฒันารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยยึด
หลกัการท างานเป็นทีมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจยัพบวา่ รูปแบบการบริหารงานวิชาการ
โดยยึดหลักการท างานเป็นทีมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย องค์ประกอบหลัก               
4 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านภาวะผู ้น าทางการเรียนการสอน ด้านการพัฒนาทีมงานวิชาการ            
ในสถานศึกษา ด้านภารกิจและขอบข่ายงานวิชาการในสถานศึกษา และด้านกระบวนการ
บริหารงานวชิาการในสถานศึกษา 
 บุญจิรา นกเล็ก (2550)  ศึกษาการพฒันาคู่มือการเก็บรวบรวมขอ้มูลทอ้งถ่ินส าหรับ
คณะกรรมการการบริหารสภาวฒันธรรมต าบล ผลการวิจยัพบว่าคณะกรรมการการบริหารสภา
วฒันธรรมต าบล ตอ้งการให้มีการพฒันาคู่มือการเก็บรวบรวมขอ้มูลทอ้งถ่ิน เพื่อให้มีความรู้ในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลวฒันธรรมทอ้งถ่ินและปฏิบติังานจดัเก็บขอ้มูลได ้โดยมีเน้ือหา ความรู้พื้นฐาน
เก่ียวกับวฒันธรรม แหล่งข้อมูลวฒันธรรมท้องถ่ินและกระบวนการสืบค้นเก็บรวบรวมข้อมูล
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน คู่มือการเก็บรวบรวมวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย วตัถุประสงค์ เน้ือหาใน
คู่มือค าแนะน าขั้นตอนการศึกษาคู่มือ ขอบข่ายคู่มือ เน้ือหา 3 หน่วยไดแ้ก่  1 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบั
วฒันธรรมหน่วยท่ี 2 แหล่งขอ้มูลวฒันธรรมทอ้งถ่ินและหน่วยท่ี 3 กระบวนการสืบคน้เก็บรวบรวม
ขอ้มูลวฒันธรรมทอ้งถ่ิน น าคู่มือไปทดลองใช้กบัคณะกรรมการการบริหารสภาวฒันธรรมต าบล 
โดยจดัประชุมช้ีแจงให้ความรู้ในระดบัอ าเภอ แนะน าคู่มือ มอบคู่มือให้ไปใชศึ้กษาและปฏิบติังาน
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เก็บขอ้มูลแต่ละต าบลเป็นระยะเวลา 30 วนั ก่อนปฏิบติังานเก็บขอ้มูลจดัประชุมกลุ่มย่อยระดับ
ต าบล ติดตามนิเทศการปฏิบติังานเป็นระยะ ส่งมอบขอ้มูลตรวจสอบสรุปวิเคราะห์และจดัน าเสนอ
ขอ้มูลเพื่อเผยแพร่ พบวา่คณะกรรมการการบริหารสภาวฒันธรรมต าบลสามารถเก็บรวบรวมขอ้มูล
วฒันธรรมทอ้งถ่ินไดด้ว้ยวธีิการสัมภาษณ์อยา่งไม่เป็นทางการ คณะกรรมการการบริหารสภาต าบล 
มีความรู้เร่ืองการเก็บรวบรวมข้อมูลวฒันธรรมท้องถ่ินก่อนและหลงัใช้คู่มือแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01โดยหลงัการใชคู้่มือ คณะกรรมการการบริหารสภาวฒันธรรมต าบล 
มีความรู้เร่ืองเก็บรวบรวมขอ้มูลวฒันธรรมทอ้งถ่ินสูงกว่าก่อนการใช้คู่มือและเห็นว่าคู่มือมีความ
เหมาะสมทั้งดา้นเน้ือหา มีรายละเอียด เน้ือหาตรงตามความตอ้งการ เน้ือหาในคู่มือน าไปอา้งอิงและ
ประยุกต์ใช้ได้ ด้านการน าไปใช้ เม่ือศึกษาคู่มือแล้วมีความรู้และมีตวัอย่างประกอบท่ีสามารถ
น าไปใชไ้ด ้และดา้นรูปแบบ ตวัอกัษรอ่านง่าย 
มีภาพประกอบเหมาะสมกบัเน้ือหา วิธีการเก็บขอ้มูลวฒันธรรมชดัเจนเป็นขั้นตอนและคู่มือท าให ้
คณะกรรมการบริหารสภาวฒันธรรมต าบลสามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลวฒันธรรมทอ้งถ่ินได ้  
 มาลินี สุขสุอรรถ  (2550)  ศึกษาการพฒันาคู่มือการด าเนินงานเทคโนโลยีสะอาด
ส าหรับโรงพยาบาล ผลการวิจยัพบว่า การพฒันาคู่มือ “การด าเนินงานเทคโนโลยีสะอาดส าหรับ
โรงพยาบาล” มีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลาการของโรงพยาบาลมีความรู้ ความเข้าใจ           
ในหลกัการแนวคิดดา้นเทคโนโลยีสะอาด และสามารถประยุกต์ในโรงพยาบาลเพื่อเป็นแนวทาง 
ในการพัฒนาสู่มาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน คู่มือ “การด าเนินงาน
เทคโนโลยสีะอาดส าหรับโรงพยาบาล” พฒันาจากการรวบรวมองคค์วามรู้จากการทบทวนเอกสาร
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ และประมวลจากประสบการณ์ของผูศึ้กษา 
โดยมีเน้ือหาประกอบดว้ย 1) ความรู้พื้นฐานดา้นเทคโนโลยีสะอาด การใช้ทรัพยากรและการเกิด
ของเสียของโรงพยาบาล 2) ขั้นตอนการด าเนินงานเทคโนโลยีสะอาด 3) แนวปฏิบติัท่ีดีดา้นการใช้
ทรัพยากรส าหรับโรงพยาบาล และ 4) กรณีศึกษาการด าเนินงานเทคโนโลยีสะอาดในโรงพยาบาล
รวมถึงตวัอยา่งกรณีศึกษา และแบบบนัทึกประกอบเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจไดง่้าย และสามารถน าไป
ปฏิบติัไดจ้ริง 
 จรัญ แสงบุญ  (2552)  ศึกษาการจดัการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ใน อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริหารและครูส่วนใหญ่ไดใ้หข้อ้มูลไวว้า่ ใน
การจดัการงานวชิาการ ไดส่้งเสริมให้บุคลากรเขา้รับการอบรมทางวิชาการโดยท่ีส่วนน้อยไดเ้สนอ
ปัญหาไวด้งัน้ี นกัเรียนเป็นชาวไทยภูเขาใชภ้าษาเป็นภาษาท่ี 2 ขาดครูในวชิาภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ หลักสูตรไม่เหมาะสมกับผู ้เรียนท้องถ่ินส าหรับการจัดการงาน
งบประมาณ ไดจ้ดัท าแผนปฏิบติัการงานงบประมาณ ซ่ึงส่วนนอ้ยไดเ้สนอปัญหาไวคื้อ งบประมาณ
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ท่ีได้รับจดัสรรไม่เพียงพอ บุคคลกรท่ีรับผิดชอบงบประมาณขาดความรู้และประสบการณ์ และ
จดัสรรงบอาหารกลางวนัจดัให้เฉพาะระดบัอนุบาลและระดบัประถมศึกษาส าหรับการจดัการงาน
บุคลากร ได้ประชุมช้ีแจงให้บุคคลากรในโรงเรียนเขา้ใจในหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยท่ีส่วน
นอ้ยไดเ้สนอปัญหาไวด้งัน้ี บุคลากรไม่เพียงพอ ครูไม่ครบตามเกณฑก์ารยา้ย 
และบรรจุขา้ราชการแทนต าแหน่งท่ีวา่งลา้ชา้ ส่วนการจดัการงานบริหารทัว่ไป ไดบ้ริการสาธารณะ
แก่ชุมชนและผูม้าขอรับบริการ ซ่ึงส่วนนอ้ยไดเ้สนอปัญหาคือ ตอ้งรายงานขอ้มูลท่ีไม่ใช่งานการจดั
การศึกษามาก อาคารเรียนอาคารประกอบไม่เพียงพอ อนุญาตให้เปิดสอนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้
แต่ตอ้งเป็นหอ้งเรียนเคล่ือนท่ี 
 นิคม  ลนขนุทด  (2551)   ศึกษาการพฒันาการบริหารงานวิชาการของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏั พบวา่ การบริหารงานวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวทิยาลยัราชภฏั ครอบคลุมขอบข่าย 3 ดา้น คือ 1) การเรียน การสอนประกอบดว้ย กิจกรรมต่าง 
ๆ ตั้งแต่การบริหารหลกัสูตร การปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตร การประเมินหลกัสูตร กระบวนการ
จดัการเรียนการสอนอาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนการวดัและประเมินผล 2) การส่งเสริมและ
สนบัสนุนทางวิชาการ ไดแ้ก่กิจกรรมทางวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสนบัสนุน ช่วยเหลือ ส่งเสริม
และพฒันาการเรียนการสอนอาจารย ์นิสิตและส่ือการสอนและอุปกรณ์ทางวิชาการให้เป็นไปตาม
แผนท่ีวางไว ้และ 3) การประกันคุณภาพทางวิชาการ เป็นการก าหนดกิจกรรมท่ีต้องมีการ
ด าเนินการ ทั้งการก ากบักิจกรรมดา้นการเรียนการสอน ดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุนทางวชิาการ
และดา้นการประกนัคุณภาพทางวชิาการ เพื่อใหก้ารบริหารงานวชิาการเป็นไปอยา่งมีคุณภาพ และมี
มาตรฐานทางวชิาการ แนวทางการพฒันาการบริหารงานวิชาการของคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฏั มีโครงสร้างในการด าเนินการเป็น    3 ส่วน ดงัน้ี ระดบัของการบริหารงาน
วชิาการ ควรแบ่งเป็น 2 ระดบั คือ ระดบัคณะ และระดบัสาขาวิชา การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
วิชาการ ประกอบด้วยการมีส่วนร่วมคิดร่วมด าเนินการ ร่วมติดตามและประเมินผลและร่วม
ปรับปรุงแกไ้ขและพฒันา ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียประกอบดว้ยในระดบัคณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการ
บริหารประจ าคณะ และระดับสาขาวิชาได้แก่ คณะกรรมการบริหารสาขาวิชา กระบวนการ
บริหารงานวิชาการตามขอบข่ายการบริหารงานวชิาการ 3 ดา้น คือ ดา้นการเรียนการสอน   ดา้นการ
ส่งเสริมและสนบัสนุนทางวชิาการและดา้นการประกนัคุณภาพทางวชิาการ 
 วิบูลยล์กัษณ์  ปรียาวงศากุล (2551)   ศึกษาการพฒันารูปแบบการบริหารงานวิชาการ 
วทิยาลยัพยาบาล สังกดัสถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ผลการศึกษาพบวา่บทบาท
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูบ้ริหารงานวิชาการท่ีจ าเป็นท่ีสุด คือ 1) การพฒันาคุณภาพการศึกษาการ
ก าหนดนโยบาย การก ากบัควบคุม การพฒันาและรักษามาตรฐาน 2) การอ านวยการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
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การจดัการศึกษา 3) การกระตุน้ส่งเสริมให้คณาจารย ์   ท าวิจยั และผลงานทางวิชาการ และ 4) การ
ควยคุมคุณภาพงานโดยใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ บทบาทท่ีจ าเป็นของผูบ้ริหารและอาจารย ์
คือ 1) การประกนัคุณภาพสถานศึกษา 2) การนิเทศและพฒันาอาจารย ์และท่ีจ าเป็นมาก คือ 
 1) การบริหารการเรียนการสอน 2) การส่งเสริมศิลปวฒันธรรม 3) การบริหารงาน
วิชาการแก่สังคม 4) ดา้นส่ือการเรียนการสอน และ 5) ดา้นการวดัผลประเมินผล ส่วนการพฒันา
รูปแบบการบริหารงานวิชาการท่ีเหมาะสมมี 4 องค์ประกอบ คือ 1) บุคคล 2) การบริหารงาน
วชิาการ  3) การสนบัสนุนส่งเสริม และ 4) แหล่งการฝึกภาคปฏิบติั 
 เตือนใจ   รักษาพงศ์  (2551)   ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เพื่อการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดว้ยกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม
พบว่า สภาพการจดัการความรู้ตามภารกิจและขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ ประกอบดว้ย การ
พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา การจดัการเรียนการสอนและการพฒันากระบวนการเรียนรู้ การวดัผล 
ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน การประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การ
พฒันาส่ือนวตักรรม และเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา การพฒันาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ การวจิยั
เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การนิเทศการศึกษาการแนะแนวการศึกษา การส่งเสริม
ความรู้วชิาการแก่ชุมชน ส่วนท่ีเอ้ือและมีอิทธิพลต่อการจดัการความรู้ ประกอบดว้ย วฒันธรรม กล
ยทุธ์เทคโนโลย ีโครงสร้างและการวดัผล 
 สุรพงษ์   เหล่าจินดา (2551)   ศึกษาการพฒันาคู่มือการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
เร่ืองรูปสามเหล่ียมโดยใช้โปรแกรมจีโอมิเตอร์ สเก็ตชแพด ส าหรับครูชั้นประถมศึกษา ปีท่ี 5      
โรงเรียนอชัสัมชญัล าปาง ผลการวิจยัพบวา่ แผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบ่งเป็นทั้งหมด 
7 หน่วย ได้แก่ หน่วยท่ี  1 เร่ืองชนิดของรูปสามเหล่ียม หน่วยท่ี  2 เร่ืองแกนสมมาตรของ               
รูปสามเหล่ียม หน่วยท่ี 3 เร่ืองความยาวรอบรูปของรูปสามเหล่ียม หน่วยท่ี 4 เร่ืองฐาน มุมท่ีฐาน   
มุมยอด และดา้น ประกอบมุมยอดของรูปสามเหล่ียม หน่วยท่ี 5 เร่ืองมุมภายในของรูปสามเหล่ียม 
หน่วยท่ี 6 เร่ืองการสร้างรูปสามเหล่ียม และหน่วยท่ี 7 เร่ืองการหาพื้นท่ีของรูปสามเหล่ียม แต่ละ
หน่วยประกอบดว้ยจุดประสงคก์ารเรียนรู้ สาระส าคญั แนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  
ซ่ึงจดัตามแนวท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดส้ร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 4 ขั้นตอน พร้อมทั้งส่ือประกอบ
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช้ในโปรแกรมจีโอมิเตอร์สเก็ตชแพด และแนวทางการวดัและ
ประเมินผล 
 สราวุธ   สุตะวงศ ์(2553)   ศึกษาการพฒันาตวับ่งช้ีสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษาสังกดัองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พบวา่สมรรถนะการ
บริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการบริหารการเรียนรู้ 
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ประกอบด้วย การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การบริการท่ีดี การพฒันาตนเอง การท างานเป็นทีม  การพฒันา
ศกัยภาพของบุคลากร การส่ือสารและการจูงใจ การมีวสิัยทศัน์ การมีจริยธรรม การมีภาวะผูน้ า และ
การบริหารการจดัการเรียนรู้ ด้านการพฒันาหลกัสูตร ประกอบด้วย การวิเคราะห์และสังเคราะห์
หลกัสูตร การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา ดา้นการนิเทศ ประกอบดว้ย การนิเทศการจดัการเรียนรู้
ในสถานศึกษา และด้านการส่งเสริมการวิจยั ประกอยด้วย การส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนละ
สถานศึกษา 
 วฒิุชยั   จนัทวนั (2553)   ศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานวชิาการของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 5 พบวา่ องคป์ระกอบของประสิทธิผลการ
บริหารงานวชิาการประกอบดว้ย 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนดา้นความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของครู และดา้นทศันคติของครู 
 โสภา  วงศ์นาคเพ็ชร์ (2553)   ศึกษาการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบว่า ภารกิจและ
ขอบข่ายบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา การจดัการเรียนการ
สอนและการพฒันากระบวนการเรียนรู้ การคดัเลือกหนงัสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา การ
วดัผลประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน การประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
การพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพฒันาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้การ
วิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษาการ
ส่งเสริมความรู้วชิาการแก่ชุมชน การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัวองคก์ร 
หน่วยงาน และสถาบนัการศึกษาอ่ืนท่ีจดัการศึกษา และการประสานความร่วมมือในการพฒันา
วชิาการกบัสถานศึกษาอ่ืน ส่วนองคป์ระกอบของประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการประกอบดว้ย 
5 ด้าน ได้แก่ ด้านผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูด้านการ      
ขาดงาน ด้านอตัราการออกกลางคันของนักเรียน และด้านคุณภาพโดยทั่วไป และพบว่า การ
บริหารงานวชิาการมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลของสถานศึกษา 
 คมัภีร์   สุดแท ้(2553)   ศึกษาการพฒันารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ขนาดเล็ก พบว่า องค์ประกอบของการบริหารงานวิชาการ มี 2 องค์ประกอบ ไดแ้ก่องค์ประกอบ
ภารกิจและขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ ประกอบดว้ย การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาพฒันา
สาระหลักสูตรท้องถ่ิน การวางแผนงานทางวิชาการ การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ การคดัเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา การวดัผล ประเมินผล 
และการเทียบโอนผลการเรียน การประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การพฒันาส่ือ 
นวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพฒันาและส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้ การวจิยัเพื่อพฒันา
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คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การส่งเสริมความรู้
วิชาการแก่ชุมชน การส่งเสรีมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 
และสถาบนัการศึกษาอ่ืนท่ีจดัการศึกษา และ การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบั
สถานศึกษาอ่ืนและองค์ประกอบกระบวนการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย                
1) การระบุเป้าหมาย  2) การจดัแผนกลยุทธ์  3) การปฏิบติัตามแผน  4) การส่งเสริม ควบคุม ก ากบั 
ติดตาม นิเทศ  5) การตรวจสอบและประเมินผล และ 6) การสะทอ้นผล รายงานผล และน าผลไปใช้ 
 ปฏิภาณ์  มหรรธนาธิบดี (2554)   ศึกษาการพฒันารูปแบบการบริหารงานวิชาการของ
วิทยาเขต 10 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย พบว่า รูปแบบการบริหารงานวิชาการ 
ประกอบดว้ย 10 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันาหลกัสูตรและการน าหลกัสูตรไปใชด้า้นการ
เรียนการสอน ดา้นการวดัผลและประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียนรู้ ด้านส่ือนวตักรรม
และเทคโนโลยีการศึกษา ดา้นการประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ดา้นการประชุมสัมมนา
ทางวชิาการ ดา้นการวางแผน ดา้นการจดับุคลากร ดา้นหนา้ท่ีการน า และดา้นหนา้ท่ีการควบคุม 
 สมศักด์ิ  นิลผาย (2555)   ศึกษาการพัฒนาตัวบ่ งช้ีการบริหารงานวิชาการท่ี มี
ประสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัเทศบาล พบวา่ มี 4 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ องค์ประกอบ
หลกัดา้นนโยบายวิชาการ องคป์ระกอบหลกัดา้นความเป็นผูน้ าทางวิชาการ องค์ประกอบหลกัดา้น
การพฒันาการเรียนรู้ และองค์ประกอบหลักด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาผลการทดสอบมีความสอดคลอ้ง ตวับ่งช้ีมีความเหมาะสมกบัการบริหารงานวชิาการท่ีมี
ประสิทธิผล 
 สิริกร ประสบสุข (2555)   ศึกษาการพัฒนาคู่มือการจัดการเรียนการสอนสาระ           
การเรียนรู้เพิ่มเติมภาษาองักฤษส าหรับครูมธัยมศึกษาตอนตน้สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี ผลการวิจยัพบวา่ คู่มือการจดัการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
ภาษาองักฤษ ส าหรับครูระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ สังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5 ประกอบดว้ย ค าช้ีแจงการใช้คู่มือ แบบทดสอบก่อนเรียน แนวทางการจดัการ
เรียนการสอน สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม ภาษาองักฤษ แนวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารการจดัการ
เรียนการสอนท่ีเน้นเน้ือหา การเรียนรู้ท่ีเน้นภาระงาน ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนการสอน           
สรุปแนวคิดในการจดัการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม ภาษาองักฤษ และแบบทดสอบ
หลงัเรียน คู่มือท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 คือ ประสิทธิภาพ 88.00/88.11 ผลการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลงัศึกษาคู่มือ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.1 โดยคะแนนทดสอบวดัความรู้หลงัการศึกษาคู่มือมากกวา่ก่อนการศึกษาคู่มือ 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.10  กรอบแนวคิดการวจิยั 
 

การพฒันาคู่มือการบริหารจดัการ 
 งานวชิาการของคณะครุศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
   
 

ผลการพฒันาคู่มือการบริหารจดัการงานวชิาการ 
ของคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

ความพึงพอใจในการบริหารจดัการงานวชิาการ
ของคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

คู่มือการบริหารจดัการงานวชิาการ
ของคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยั ราช
ภฏัเชียงใหม่ 
 

สภาพปัจจุบนัและปัญหาการ
บริหารงานวชิาการของคณะครุศาสตร์
โดยการสมัภาษณ์เชิงลึกจากหวัหนา้
ภาควชิา คณาจารยแ์ละนกัวชิาการศึกษา 
 

แนวคิดทฤษฎีการพฒันาคู่มือ  งานวจิยั
ท่ีเก่ียวขอ้ง  เพ่ือหาแนวทางในการ
พฒันาคู่มือการบริหารจดัการงาน
วชิาการของคณะครุศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
 



 
บทที ่ 3 

 

วธิีด ำเนินกำรวจิัย 
 
 

การวิจัยคร้ังน้ีมุ่งพัฒนาคู่ มือการบริหารจัดการงานวิชาการของคณะครุศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  โดยมีวธีิการด าเนินการวจิยัตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2. ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 
3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล  
5. การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช ้

 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ยคณาจารยข์องคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏเชียงใหม่  ปีการศึกษา 2559  จ านวน  66  คน  ประกอบด้วย คณาจารย์สังกัดภาควิชา            
6 ภาควิชา  ดังน้ี  ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ  ภาควิชาจิตวิทยา  ภาควิชาหลักสูตรและ       
การสอน  ภาควชิาเทคนิคการศึกษา  ภาควชิาการศึกษาพิเศษและภาควชิาการศึกษาปฐมวยั   

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ 
 1. กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาขอ้มูลเบ้ืองต้นจากการสัมภาษณ์ ได้แก่ คณาจารย ์                  
ในสังกดัภาควิชา จ านวน  6  ภาควิชาไดแ้ก่ ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ  ภาควิชาจิตวิทยา 
ภาควิชาหลกัสูตรและการสอน  ภาควิชาเทคนิคการศึกษา ภาควิชาการศึกษาพิเศษและภาควิชา
การศึกษาปฐมวยั รวมจ านวน 12 คนและนกัวชิาการศึกษา 2 คน 

 2.  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการทดลองคู่มือ ไดแ้ก่ คณาจารยใ์นภาควิชาการศึกษาปฐมวยั 
จ านวน 7 คน ซ่ึงไดพ้ิจารณาจากเกณฑ ์ดงัน้ี 
  2.1  เป็นคณาจารยท่ี์มีประสบการณ์ดา้นการสอนในระดบัมหาวิทยาลยั ไม่นอ้ยกวา่ 
5 ปี หรือมีต าแหน่งทางวิชาการ ระดบั รองศาสตราจารย ์ผูช่้วยศาสตราจารย ์หรือ มีระดบัคุณวุฒิ
ทางการศึกษาระดบัปริญญาโทหรือปริญญาเอก 
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 2.2  หลกัสูตรมีการเปิดรับนกัศึกษาอยา่งต่อเน่ือง มีนกัศึกษาหลากหลายระดบั เช่น 
ภาคปกติ, ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย ์

 2.3  เป็นคณาจารยใ์นภาควชิาท่ีมีผลงานวจิยัหรือผลงานวชิาการ 
 
ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวจัิย 
 ในการวิจยัเพื่อพฒันาคู่มือการบริหารจดัการงานวิชาการของคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยั
ราชภฏัเชียงใหม่  คร้ังน้ี ใชก้ระบวนการพฒันาตามวงจรคุณภาพเดม่ิง (PDCA) ซ่ึงมีขั้นตอน ดงัน้ี 
 ผู ้วิจ ัยใช้กรอบเน้ือหาในการพัฒนาคู่ มือการบ ริหารจัดการงานวิชาการของ               
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ตามวงจรคุณภาพของเดม่ิง (PDCA) ไดแ้ก่  ขั้นการ
วางแผน (Plan) ขั้นการปฏิบัติตามแผน (Do)  ขั้นการติดตามประเมินผล (Check)  และขั้นการ
ปรับปรุงแกไ้ข (Act) 
 1. ขั้นการวางแผน (Plan)  
 2. ขั้นการปฏิบติัตามแผน (Do) 
 3. ขั้นการติดตามประเมินผล (Check) 
 4. ขั้นการปรับปรุงแกไ้ข (Act) 
 1.  ขั้นกำรวำงแผน (Plan) ด าเนินการตามล าดบัดงัน้ี 

1.1  ศึกษาแนวคิดทฤษฏีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง     
1.2 การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับงานวิชาการของคณะ             

ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนเก่ียวข้องได้แก่ 1) หัวหน้า
ภาควชิา จ านวน 6  คน   2) อาจารยผ์ูส้อนจากภาควชิา ละ 1 คน   3)นกัวชิาการศึกษา จ านวน 2  คน 
รวมทั้งส้ิน จ านวน  14  คน ไดผ้ลดงัน้ี 
 “…ควรระบุขอบข่ายหน้าท่ีของงานในฝ่ายวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาจารย ์เช่นในเร่ืองของ 
การจดัการเรียนการสอน การวดัประเมินผล การส่งผลการเรียนออนไลน์ (ระบบและการใช้งาน) 
เกณฑ์การส่งและจดัท าขอ้สอบ รวมไปถึงระบบก ากบัติดตามดา้นการเรียนของนกัศึกษาในแต่ละ
ภาคเรียน…” 

 “…ควรมีคู่มือในการบริหารงานวิชาการโดยระบุขั้นตอน รายละเอียดงาน หลักฐาน
ประกอบซ่ึงคู่มือการบริหารวิชาการควรจะตอ้งมี  เพื่อสร้างความเขา้ใจให้คณาจารยแ์ละนกัศึกษา
หรือผูม้าติดต่องาน…” 

“…คู่มืองานวชิาการส าหรับอาจารยแ์ละนกัศึกษาควรมีขั้นตอนและขอ้แนะน า…” 
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 “ …การหมดสิทธ์ิสอบ  ทางงานวชิาการอาจตอ้งท าหนงัสือแจง้อาจารยผ์ูส้อนเป็นคร้ัง ๆ    
ไป เร่ืองของการเขา้เรียนเพื่อจะไดท้  าหนงัสือแจง้การหมดสิทธ์ิสอบต่อไป…” 

“…สภาพการติดตามการเรียนเม่ือมีการขาดเรียนบ่อย ๆ ก็สอบถามจากนักศึกษา            
เม่ือมาเรียน หากขาดไปก็ถามจากเพื่อนนักศึกษา (การลาป่วย ลากิจ หรือขาดไปโดยไม่ทราบ
สาเหตุ) มีการจดัท า ท าเนียบนกัศึกษา โทรศพัท ์ตามตวันกัศึกษามาเรียน…” 

1.3 น าผลการวิ เคราะห์สภาพ ปัญหา มาห าแนวทางในการพัฒนาคู่ มื อ                  
การบริหารงานวชิาการของคณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

2.  ขั้นกำรปฏิบัติ (Do) 
            ผูว้ิจยัด าเนินการพัฒนาคู่มือการบริหารจดัการงานวิชาการของคณะครุศาสตร์                

ของคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ดงัน้ี 
ผูว้ิจยัด าเนินการออกแบบคู่มือการบริหารจดัการงานวิชาการของคณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่โดยครอบคลุมเน้ือหาและวตัถุประสงค์ ซ่ึงในเน้ือหาคู่มือจะ
ประกอบดว้ย 1)  มาตรฐานทางวิชาการประกอบดว้ย  ดา้นการสอน  การส่งผลการเรียนออนไลน์       
การวดัผลประเมินผลการเรียน   การจดัท าข้อสอบ  2) การก ากับติดตามการเรียนของนักศึกษา 
ได้แก่การลงทะเบียน  การเข้าสอบ  การขาดสอบ  การพิจารณาตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา 
หลงัจากนั้นจึงน าคู่มือไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 7 ท่าน ไดแ้ก่  1)รองศาสตราจารยป์ระวติั  พื้นผาสุข  
2 ) รอ งศ าสตราจ ารย์ยุพิ น   อิน ท ะยะ   3 ) รอ งศ าส ตราจารย์  ว่ า ท่ี  ร .ต .ส กล   แก้ ว ศิ ริ                                
4) ผูช่้วยศาสตราจารยศ์นัทนี  คุณชยางกูร  5) ผูช่้วยศาสตราจารยส์นธยา  สวสัด์ิ  6) อาจารยสุ์วินยั  
น่วมเจริญ  7) อาจารยค์ะนอง  ธรรมจนัตา  พิจารณาความเหมาะสมในประเด็น ดีและไม่ดี ตลอดจน
ใหข้อ้เสนอแนะ หลงัจากนั้นผูว้จิยัน ามาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 

3.  ขั้นกำรติดตำมประเมินผล (Check) 
ผูว้ิจยัน าคู่มือการบริหารจัดการงานวิชาการของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย      

ราชภฏัเชียงใหม่ท่ีพฒันาข้ึน ไปให้กลุ่มเป้าหมายทดลองใช้ ได้แก่ คณาจารยใ์นสังกัดภาควิชา
การศึกษาปฐมวยั จ านวน 7 คน หลังจากนั้นสอบถามความพึงพอใจและสอบถามขอ้เสนอแนะ
เพิ่มเติมในปีการศึกษา 2559  
 4.  ข้ันกำรปรับปรุงแก้ไข (Act) 
 ผูว้ิจยัท าการปรับปรุงคู่มือการบริหารจัดการงานวิชาการของคณะครุศาสตร์  
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ใหส้มบูรณ์ 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการวจิยัคร้ังน้ี  ใชเ้คร่ืองมือเก็บรวมรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
 1. แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) คณาจารยใ์นสังกดัแต่ละภาควิชา 
จ านวน 6 คน  หัวหน้าภาควิชา  6 คน  และนักวิชาการศึกษา 2  คน ท่ีมีหน้าท่ี เก่ียวข้องกับ            
งานวชิาการของคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

2. แบบประเมินคู่มือการบริหารจัดการงานวิชาการ  ด้านการบริหารจัดการเรียน           
การสอนของคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 
ประสบการณ์การท างาน   ต าแหน่งปัจจุบนั เป็นแบบตรวจรายการ (Check List) 

ตอนท่ี 2  ขอ้ค าถามเก่ียวกบัคุณภาพคู่มือการบริหารจดัการงานวชิาการของคณะ           
ครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ เป็นแบบตรวจสอบรายการ  ดี-ไม่ดี  

ตอนท่ี 3  ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เพิ่มเติม 
3. แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารยใ์นการใชคู้่มือการบริหารจดัการงานวชิาการ       

ดา้นการบริหารจดัการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่                
แบ่งออกเป็น 3  ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไปเก่ียวกับผูต้อบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์การท างาน   ต าแหน่งท่ีปฏิบติังานปัจจุบนั เป็นแบบตรวจรายการ (Check List) 

ตอนท่ี 2  ขอ้ค าถามความพึงพอใจเก่ียวกบัคู่มือการบริหารจดัการงานวิชาการ คณะ       
ครุศาสตร์ เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3  ปัญหาและขอ้เสนอแนะเป็นแบบปลายเปิด 
 
 วธีิกำรสร้ำงและกำรหำคุณภำพเคร่ืองมือ 
 1.  แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-depth Interview) ผู ้วิจัยด าเนินการสร้างและ          
หาคุณภาพดงัน้ี 
     1.1 ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
     1.2 ก าหนดประเด็นการสัมภาษณ์ เก่ียวกับสภาพปัญหาการบริหารจัดการ              
งานวิชาการ ดา้นการบริหารจดัการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์ในประเด็นท่ีครอบคลุมเน้ือหา
และวตัถุประสงค ์
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      1.3 จดัพิมพแ์นวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ฉบบัร่าง แลว้น าไป
ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณาความเหมาะสมของขอ้ค าถาม ท าการปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ
และจดัพิมพแ์นวทางการสัมภาษณ์ฉบบัสมบูรณ์ 
 2. แบบประเมินคู่มือการบริหารจัดการงานวิชาการด้านการบริหารจัดการเรียน            
การสอนของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ผูว้ิจยัด าเนินการสร้างและหาคุณภาพ 
ดงัน้ี 
 2.1  ศึกษาศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.2  ก าหนดประเด็นการประเมินคู่มือ การบริหารจดัการงานวิชาการด้านการ
บริหารจัดการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 3 ประเด็น คือ       
ดา้นรูปเล่มของคู่มือ  ดา้นเน้ือหาของคู่มือและดา้นการน าไปใช ้
 2.3  จดัพิมพแ์บบสอบถามฉบบัร่าง แลว้น าไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นการวดัประเมินผล จ านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาหาความตรงเชิงเน้ือหาของขอ้ค าถาม  โดยหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเท่ียงเชิงเน้ือหา (Content 
Validity) ไดค้่า IOC เท่ากบั 1.00        
 2.4 แกไ้ขปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะและจดัพิมพแ์บบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ 
 3. แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ท่ีมีต่อการใช้คู่ มือการบริหารจัดการ            
งานวิชาการ ดา้นการบริหารจดัการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัชียงใหม่                  
ผูว้จิยัด าเนินการสร้างและหาคุณภาพ ดงัน้ี 
 3.1  ศึกษาศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3.2  ก าหนดประเด็นการประเมินความพึงพอใจการใช้คู่มือ การบริหารงาน
วิชาการ ด้านการบริหารจดัการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่              
3 ประเด็น คือ ดา้นรูปเล่มของคู่มือ  ดา้นเน้ือหาของคู่มือ และดา้นการน าไปใช ้
 3.3  จดัพิมพแ์บบสอบถามฉบบัร่าง แลว้น าไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นการวดัประเมินผล จ านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาหาความตรงเชิงเน้ือหาของขอ้ค าถาม  โดยหาค่า
ดชันีความสอดคลอ้ง IOC เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและความเท่ียงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 
ไดค้่า IOC เท่ากบั 1.00        
 3.4 แกไ้ขปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะและจดัพิมพแ์บบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ 
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กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยได้ด าเนินการใน ปีการศึกษา 2559       
โดยก าหนดการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนของกระบวนการวงจรคุณภาพเดม่ิง(PDCA)        
โดยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเคร่ืองมือ 3 ฉบับ คือ 1) แบบสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth 
Interview) 2) แบบประเมินคู่มือการบริหารจดัการงานวิชาการดา้นการบริหารจดัการเรียนการสอน
ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  3)แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย ์         
ท่ี มี ต่อการใช้ คู่ มื อการบ ริหารจัดการงานวิชาการ ด้านการบริหารจัดการเรียนการสอน                  
ของคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัชียงใหม่                   
 

กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
 1. ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ ได้แก่  ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth 
Interview)  ได้น ามาจดัหมวดหมู่ ประเด็นความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ ประเด็นขอ้เสนอแนะ       
ใชว้ธีิการวเิคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis)  

 2. ขอ้มูลเชิงปริมาณ ไดแ้ก่  
  2.1 ผลการประเมินคุณภาพของคู่ มือการบริหารจัดการงานวิชาการของคณะ          
ครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ น ามาหาค่าร้อยละ ส าหรับแบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกบั
ขอ้เสนอแนะ ผูว้จิยัน าเสนอตามล าดบัความถ่ีจากสูงไปหาต ่า  
  2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในการใช้คู่มือการบริหารจดัการ        
งานวิชาการคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่  น ามาหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
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กรอบกำรด ำเนินกำรวจัิย โดยการด าเนินการวิจยัแสดงเป็นล าดบัขั้นตอน  ดงัภาพท่ี 3.1 
  

 
 

 
 

ภำพที ่3.1  ล าดบัขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 



 
บทที ่4 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 

 ผลการการพฒันาคู่มือการบริหารจดัการงานวิชาการของคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยั
ราชภฏัเชียงใหม่ น าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
 ตอนที ่1  ผลของการพฒันาพฒันาคู่มือการบริหารจดัการงานวชิาการของคณะ           
ครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ โดยใชว้งจรคุณภาพเดม่ิง (PDCA) 
 ตอนที ่2  ผลของการใชคู้่มือการบริหารจดัการงานวชิาการของคณะครุศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  
 
ตอนที่ 1  ผลของการพัฒนาคู่มือการบริหารจัดการงานวิชาการของคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเชียงใหม่ โดยใช้วงจรคุณภาพเดมิ่ง (PDCA)  
 คุณภาพของคู่มือ 

จ านวนและร้อยละความคิดเห็นของผู ้เช่ียวชาญท่ีมีต่อคู่ มือการบริหารจัดการ            
งานวชิาการของคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  
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ตารางที ่4.1  จ านวนและร้อยละ ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญในการประเมินคุณภาพคู่มือ 
 การบริหารจัดการงานวชิาการของคณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงใหม่  
 ด้านรูปเล่มของคู่มือ 
 

รายการ 

ความคิดเห็น (N = 7) 

ดี ไม่ดี 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ด้านรูปเล่มของคู่มือ     
1 ขนาดของคู่มือ 7 100.00 0 0.00 
2 ความสวยงามของปกหนา้ 5 71.00 2 29.00 
3 ความเหมาะสมของขนาดตวัอกัษรปกหนา้ 7 100.00 0 0.00 
4 ความถูกตอ้งของการพิมพ ์ 6 86.00 1 14.00 
5 ส่วนประกอบของปกนอก 6 86.00 1 14.00 

 
 จากตารางท่ี 4.1  พบว่าผูเ้ช่ียวชาญส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อคู่มือการบริหารจดัการ
งานวิชาการของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ในดา้นรูปเล่มของคู่มือ มีความเห็น 
ว่าดีทั้ ง 5 รายการ โดยผูเ้ช่ียวชาญร้อยละ 100.00  มีความคิดเห็นว่า ขนาดของคู่มือ และความ
เหมาะสมของขนาดตวัอกัษรปกหน้า มีคุณภาพเห็นวา่ดี  รองลงมาพบว่าผูเ้ช่ียวชาญ ร้อยละ 86.00  
มีความคิดเห็นว่า ความถูกตอ้งของการพิมพ์ และส่วนประกอบของปกนอก มีคุณภาพเห็นว่าดี
เช่นเดียวกนั 
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ตารางที ่4.2  จ านวนและร้อยละ ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญในการประเมินคุณภาพคู่มือ 
 การบริหารจัดการงานวชิาการของคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงใหม่  
 ด้านเน้ือหาของคู่มือ 
 

รายการ 

ความคิดเห็น (N = 7) 

ดี ไม่ดี 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ด้านเน้ือหาของคู่มือ     
1 เน้ือหาครอบคลุม 7 100.00 0 0.00 
2 เน้ือหามีความกระชบั ท าความเขา้ใจไดง่้าย 7 100.00 0 0.00 
3 เน้ือหามีความชดัเจนทุกขั้นตอน 7 100.00 0 0.00 
4 เน้ือหามีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบนั 7 100.00 0 0.00 
5 มีการล าดบัขั้นตอนก่อนหลงัของเน้ือหา 7 100.00 0 0.00 
6 เน้ือหาของคู่มือตรงกบัความตอ้งการ 

ของท่าน 
7 100.00 0 0.00 

7 เน้ือหาสามารถน าไปใชป้ฏิบติัจริงได ้ 7 100.00 0 0.00 
8 ส านวนภาษาท่ีใช ้อ่านเขา้ใจง่าย 7 100.00 0 0.00 
9 ภาษาท่ีใชถู้กตอ้งตามหลกัเกณฑ ์

การใชภ้าษา 
7 100.00 0 0.00 

 
 จากตารางท่ี 4.2   พบว่าผูเ้ช่ียวชาญทุกคนคิดเป็นร้อยละ 100.00 มีความคิดเห็นต่อ     
คู่มือการบริหารจดัการงานวิชาการของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ในดา้นเน้ือหา      
ของคู่มือ มีความคิดเห็นวา่ดี ทั้ง 9 รายการ  
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ตารางที ่4.3  จ านวนและร้อยละ ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญในการประเมินคุณภาพคู่มือ            
  การบริหารจัดการงานวชิาการของคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงใหม่  
  ด้านการน าไปใช้ 
 

รายการ 

ความคิดเห็น (N = 7) 

ดี ไม่ดี 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ด้านการน าไปใช้     
1 ความรู้จากคู่มือ สามารถน าไปใชแ้กไ้ขปัญหา  

ไดด้ว้ยตนเองและแนะน าผูอ่ื้นได ้
7 100.00 0 0.00 

2 สามารถน าไปปฏิบติัได ้ 7 100.00 0 0.00 
3 ความรู้จากคู่มือสามารถน าไปใชแ้กไ้ขปัญหา   

ในดา้นการส่งผลการเรียนออนไลน์ใหมี้ความ
ถูกตอ้งเท่ียงตรง  ไม่เกิดความผดิพลาดได ้

7 100.00 0 0.00 

4 ความรู้ท่ีไดจ้ากคู่มือสามารถน าไปใชป้ระโยชน์
ดา้นการบริหารการจดัการเรียนการสอนได ้

7 100.00 0 0.00 

5 ดา้นการวดัผลประเมินผลการเรียนสามารถ   
เขา้ใจไดง่้ายมีความละเอียด 

7 100.00 0 0.00 

6 ดา้นการจดัท าขอ้สอบมีหลกัปฏิบติัท่ีชดัเจน 
สามารถปฏิบติัตามไดถู้กตอ้งตรงกนั 

7 100.00 0 0.00 

7 การเขา้สอบและการขาดสอบของนกัศึกษา         
มีระบบท่ีชดัเจนสามารถน าไปแนะน าปฏิบติั    
แก่นกัศึกษาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

7 100.00 0 0.00 

8 การลงทะเบียนเรียนของนกัศึกษามีรายละเอียด      
ท่ีชดัเจนสามารถน าไปแนะน าปฏิบติัแก่นกัศึกษา
และปฏิบติัตามไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

7 100.00 0 0.00 

9 การพิจารณาตรวจสอบการส าเร็จการศึกษามี
ความเขา้ใจท่ีละเอียดอยา่งเป็นระบบและน าไป
ปฏิบติัไดถู้กตอ้งแม่นย  าลดขอ้ผดิพลาดได ้

7 100.00 0 0.00 

10 สามารถน าคู่มือพกพาไปใชไ้ดอ้ยา่งสะดวก 7 100.00 0 0.00 
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 จากตารางท่ี 4.3  พบวา่ผูเ้ช่ียวชาญทุกคนคิดเป็นร้อยละ 100.00 มีความคิดเห็นต่อคู่มือ
การบริหารจัดการงานวิชาการของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในด้าน                
การน าไปใช ้มีความคิดเห็นวา่ดี ทั้ง 10 รายการ  
 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  ของผู้เช่ียวชาญ 
 ผูเ้ช่ียวชาญมีขอ้เสนอแนะส าหรับการปรับปรุงแกไ้ข ดงัน้ี 

1. ควรปรับรูปภาพใหช้ดัข้ึนกวา่เดิม ( f = 5) 
2. ภาพสีของหนา้ปกควรใชสี้ท่ีมีความสดใส ( f = 5) 
3. ภาพประกอบหนา้ปกควรปรับใหมี้ความชดัเจน ( f = 2) 
4. ปรับรูปแบบหวัขอ้ตรงกนัทั้งเล่ม ( f = 1) 

 หลงัจากนั้นผูว้จิยัไดน้ าไปปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ ไดคู้่มือตามขอ้ 1.2  
ลกัษณะของคู่มือ  

ลกัษณะของคู่มือ  
จากการใช้วงจรคุณภาพเดม่ิง (PDCA) ในการบริหารจดัการคู่มือการบริหารจดัการ 

งานวิชาการของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ท าให้ได้คู่ มือท่ี มี เน้ือหาท่ี
ประกอบดว้ย  การจดัการสอน  การวดัผลและประเมินผลการเรียน  การส่งผลการเรียนออนไลน์  
การจัดท าข้อสอบ ตลอดจนการก ากับติดตามการเรียนของนักศึกษาในด้านการลงทะเบียน               
การเขา้สอบ  การขาดสอบของนักศึกษา รวมถึงการพิจารณาตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา  ซ่ึงมี
จ านวนรวม  38  หนา้ ดงัภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ภาพที ่4.1  คู่มือการบริหารจดัการงานวชิาการของคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 



 94 

ตอนที ่2   ผลของการใช้คู่มือการบริหารจัดการงานวชิาการของคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏ
เชียงใหม่  
 ความพึงพอใจของอาจารยท่ี์มีต่อการใชคู้่มือการบริหารจดัการงานวชิาการของ             
คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
 
ตารางที ่4.4  ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพงึพอใจของอาจารย์ทีม่ีต่อคู่มือ              
  การบริหารจัดการงานวชิาการของคณะครุศาสตร์   มหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงใหม่   
  ด้านรูปเล่มของคู่มือ 
 

รายการ ความพงึพอใจ  (N=7) 

X  S.D. แปลผล 

ความพงึพอใจด้านรูปเล่มของคู่มือ       

1 ขนาดของคู่มือ 4.71 0.49 มาก 
2 ความสวยงามของปกหนา้ 4.29 0.49 มาก 
3 ความเหมาะสมของขนาดตวัอกัษรปกหนา้ 4.57 0.53 มาก 
4 ความถูกตอ้งของการพิมพ ์ 4.29 0.49 มาก 
5 ส่วนประกอบของปกนอก 4.43 0.53 มาก 

เฉลีย่รวม 4.46 0.32 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.4   พบวา่อาจารยมี์ความพึงพอใจต่อรูปเล่มของคู่มือการบริหารจดัการ
งานวิชาการของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก                   
เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทุกรายการ 
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ตารางที ่4.5   ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของอาจารย์ทีม่ีต่อคู่มือ             
 การบริหารจัดการงานวชิาการของคณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่  
 ด้านเน้ือหาของคู่มือ 
 

รายการ ความพงึพอใจ   (N=7) 

X  S.D. แปลผล 

ความพงึพอใจ ด้านเน้ือหาของคู่มือ       

1 เน้ือหาครอบคลุม 4.71 0.49 มาก 
2 เน้ือหามีความกระชบั ท าความเขา้ใจไดง่้าย 4.71 0.49 มาก 
3 เน้ือหามีความชดัเจนทุกขั้นตอน 4.43 0.53 มาก 
4 เน้ือหามีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบนั 4.43 0.53 มาก 
5 มีการล าดบัขั้นตอนก่อนหลงัของเน้ือหา 4.43 0.53 มาก 
6 เน้ือหาของคู่มือตรงกบัความตอ้งการของท่าน 4.57 0.53 มาก 
7 เน้ือหาสามารถน าไปใชป้ฏิบติัจริงได ้ 4.71 0.49 มาก 
8 ส านวนภาษาท่ีใช ้อ่านเขา้ใจง่าย 4.57 0.53 มาก 
9 ภาษาท่ีใชถู้กตอ้งตามหลกัเกณฑก์ารใชภ้าษา 4.43 0.53 มาก 

เฉลีย่รวม 4.56 0.33 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.5   พบว่าอาจารยมี์ความพึงพอใจต่อเน้ือหาของคู่มือการบริหารจดัการ
งานวิชาการของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก                 
เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทุกรายการ 
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ตารางที ่4.6  ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของอาจารย์ทีม่ีต่อ 
 คู่มือการบริหารจัดการงานวิชาการของคณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
 ด้านการน าไปใช้ 
 

รายการ ความพงึพอใจ  (N=7) 

X  S.D. แปลผล 

ความพงึพอใจ ด้านการน าไปใช้       

1 ความรู้จากคู่มือ สามารถน าไปใชแ้กไ้ขปัญหาได้
ดว้ยตนเองและแนะน าผูอ่ื้นได ้ 4.57 0.53 มาก 

2 สามารถน าไปปฏิบติัได ้ 4.71 0.49 มาก 
3 ความรู้จากคู่มือสามารถน าไปใชแ้กไ้ขปัญหาใน

ดา้นการส่งผลการเรียนออนไลน์ใหมี้ความถูกตอ้ง
เท่ียงตรง ไม่เกิดความผดิพลาดได ้ 4.57 0.53 มาก 

4 ความรู้ท่ีไดจ้ากคู่มือสามารถน าไปใชป้ระโยชน์
ดา้นการบริหารการจดัการเรียนการสอนได ้ 4.71 0.49 มาก 

5 ดา้นการวดัผลประเมินผลการเรียนสามารถเขา้ใจ
ไดง่้ายมีความละเอียด 4.57 0.53 มาก 

6 ดา้นการจดัท าขอ้สอบมีหลกัปฏิบติัท่ีชดัเจน 
สามารถปฏิบติัตามไดถู้กตอ้งตรงกนั 4.43 0.53 มาก 

7 การเขา้สอบและการขาดสอบของนกัศึกษา มีระบบ
ท่ีชดัเจนสามารถน าไปแนะน าปฏิบติัแก่นกัศึกษา
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 4.71 0.49 มาก 

8 การลงทะเบียนเรียนของนกัศึกษามีรายละเอียด      
ท่ีชดัเจนสามารถน าไปแนะน าปฏิบติัแก่นกัศึกษา
และปฏิบติัตามไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 4.57 0.53 มาก 
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ตารางที ่4.6  (ต่อ) 
 

รายการ ความพงึพอใจ  (N=7) 

X  S.D. แปลผล 
9 การพิจารณาตรวจสอบการส าเร็จการศึกษามีความ

เขา้ใจท่ีละเอียดอยา่งเป็นระบบและน าไปปฏิบติัได้
ถูกตอ้งแม่นย  าลดขอ้ผดิพลาดได ้ 4.57 0.53 มาก 

10 สามารถน าคู่มือพกพาไปใชไ้ดอ้ยา่งสะดวก 4.14 0.38 มาก 

 เฉลีย่รวม 4.56 0.40 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.6  พบว่าอาจารยมี์ความพึงพอใจต่อการน าไปใช้ของคู่มือการบริหาร
จดัการงานวิชาการของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก                  
เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทุกรายการ 
 
ตารางที ่4.7  ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพงึพอใจของอาจารย์ทีม่ีต่อคู่มือ               
  การบริหารจัดการงานวชิาการของคณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงใหม่         
 ในภาพรวม  
 

รายการ X  S.D. แปลผล 
1.  ดา้นรูปเล่ม 4.46 0.32 มาก 
2.  ดา้นเน้ือหาของคู่มือ 4.56 0.33 มาก 
3.  ดา้นการน าไปใช ้ 4.56 0.40 มาก 

เฉลีย่รวม 4.53 0.05 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.7  พบว่าอาจารยมี์ความพึงพอใจต่อคู่มือการบริหารจดัการงานวิชาการ
ของคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  



 
บทที ่5 

 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ พฒันาคู่มือการบริหารจดัการงานวิชาการของคณะ              
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ โดยใชว้งจรคุณภาพเดม่ิง (PDCA) ขอ้คน้พบจากการวิจยั 
สรุปไดด้งัน้ี 
 
สรุปผลการวจัิย 
 
 ตอนที่ 1  ผลของการพฒันาคู่มือการบริหารจดัการงานวิชาการของคณะครุศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ โดยใชว้งจรคุณภาพเดม่ิง (PDCA) ไดผ้ลตามขั้นตอนดงัน้ี 
 คุณภาพของคู่มือ 
 ด้านรูปเล่มของคู่มือ ผูเ้ช่ียวชาญส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อคู่มือการบริหารจดัการ     
งานวิชาการของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในด้านรูปเล่มของคู่มือ มีความ      
เห็นว่าดีทั้ ง 5 รายการ โดยผู ้เช่ียวชาญร้อยละ 100.00 มีความคิดเห็นว่า ขนาดของคู่ มือ และ       
ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรปกหน้า  มีคุณภาพเห็นว่าดี  รองลงมาพบว่าผู ้เช่ียวชาญ              
ร้อยละ 86.00  มีความคิดเห็นว่า ความถูกต้องของการพิมพ์  และส่วนประกอบของปกนอก              
มีคุณภาพเห็นวา่ดีเช่นเดียวกนั 
 ด้านเน้ือหาของคู่มือ ผูเ้ช่ียวชาญทุกคนคิดเป็นร้อยละ 100.00 มีความคิดเห็นต่อคู่มือ
การบริหารจดัการงานวิชาการของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ ในด้านเน้ือหา      
ของคู่มือ มีความคิดเห็นวา่ดีทั้ง 9 รายการ  
 ด้านการน าไปใช้  ผู ้เช่ียวชาญทุกคนคิดเป็นร้อยละ100.00 มีความคิดเห็นต่อคู่มือ          
การบริหารงานวิชาการของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ ในด้านการน าไปใช้          
มีความคิดเห็นวา่ดี ทั้ง 10 รายการ  
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 ลกัษณะของคู่มือ  
จากการใช้วงจรคุณภาพเดม่ิง (PDCA)ในการบริหารจดัการคู่มือการบริหารจดัการ       

งานวิชาการของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ท าให้ได้คู่ มือท่ี มี เน้ือหาท่ี
ประกอบดว้ย  การจดัการสอน  การวดัผลและประเมินผลการเรียน   การส่งผลการเรียนออนไลน์  
การจัดท าข้อสอบ ตลอดจนการก ากับติดตามการเรียนของนักศึกษาในด้านการลงทะเบียน           
การเข้าสอบ การขาดสอบของนักศึกษา รวมถึงการพิจารณาตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา             
ซ่ึงมีจ านวนรวม  38 หนา้  
 
 ตอนที่  2   ผลของการใช้คู่มือการบริหารจัดการงานวิชาการของคณะครุศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  
 ความพึ งพอใจของอาจารย์ท่ี มี ต่อการใช้ คู่ มือการบ ริหารจัดการงานวิชาการ               
ของคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
 ความพึงพอใจด้านรูปเล่มของคู่มือ พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจต่อรูปเล่มของ      
คู่มือการบริหารจดัการงานวิชาการของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่  ในภาพรวม 

อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทุกรายการ 
 ความพึงพอใจดา้นเน้ือหาของคู่มือ พบว่าอาจารยมี์ความพึงพอใจต่อเน้ือหาของคู่มือ
การบริหารจดัการงานวิชาการของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่  ในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก  เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทุกรายการ 
 ความพึงพอใจด้านการน าไปใช้ พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจต่อเน้ือหาของคู่มือ        
การบริหารงานวิชาการคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก   
เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทุกรายการ 
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อภิปรายผล 
 จากการพฒันาคู่มือการบริหารวิชาการคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวจิยัตามวงจรคุณภาพเดม่ิง (PDCA) โดยผลท่ีไดจ้ากการพฒันา สามารถอภิปราย
ผลไดด้งัน้ี  
 1. จากผลการพฒันาท่ีพบว่า ผูเ้ช่ียวชาญส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อคู่มือการบริหาร
จดัการงานวิชาการของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ในระดบัดีทั้ง 3 ดา้น ได้แก่ 
ดา้นรูปเล่มของคู่มือ ด้านเน้ือหาของคู่มือ และด้านการน าไปใช้  เน่ืองจากในการพฒันาคู่มือการ
บริหารงานวิชาของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ใชข้ั้นตอนตามวงจรคุณภาพเดม่ิง 
(PDCA) ซ่ึงมีขั้นตอนแรก คือ วางแผน (Plan) ในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้น
เก่ียวกบัสภาพของการด าเนินการบริหารงานวิชาการคณะครุศาสตร์จากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ      
ใชง้านจริง ทั้งส่วนของหวัหนา้ภาควิชา  อาจารยผ์ูส้อนในแต่ละภาควิชา ตลอดจนนกัวิชาการศึกษา
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวชิาการ จึงท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพจริง นอกจากน้ีผูว้จิยัยงัได้
ศึกษาจากข้อเสนอแนะต่างๆ จากผูมี้ส่วนเก่ียวข้อง ส่งผลให้ได้แนวทางในการพัฒนาคู่มือท่ี
สอดคล้องกับความต้องการในการใช้งานจริง  โดยผลลัพธ์ท่ีได้คือ ผูเ้ช่ียวชาญโดยส่วนใหญ่มี
ความเห็นวา่คู่มือการบริหารจดัการงานวิชาการท่ีมีคุณภาพในระดบัดีทั้งดา้นรูปเล่ม ดา้นเน้ือหาและ
ดา้นการน าไปใช้ ซ่ึงมีแนวโน้มในทิศทางเดียวกบั  ประสิทธ์ิ   ตนัมี (2551)  ท่ีพฒันางานวิชาการ
โดยใชว้งจรคุณภาพเดม่ิง (PDCA) พบวา่ ครู นกัเรียน กรรมการสถานศึกษาและผูป้กครองนกัเรียน 
มีความพึงพอใจในระดบัมากต่อการพฒันางานวิชาการ เช่นเดียวกบัผลการวิจยัของ พรสวรรค ์       
ศิริวฒัน์ (2552)  พฒันาครูดา้นการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้กระบวนการคิดโดยใช้หลกัการบริหารวงจร
คุณภาพเดม่ิง (PDCA) โรงเรียนบ้านโชคนาสาม  อ าเภอปราสาท  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สุรินทร์เขต 3  ผลการวิจยัพบวา่  ครูมีความรู้ความเขา้ใจและเกิดทกัษะในการสร้างแผนการจดัการ
เรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการคิดและมีความสามารถในดา้นการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการคิดสูง
กวา่ก่อนการพฒันา  
 2. จากผลการพัฒนาท่ีพบว่า อาจารย์ผู ้ใช้งานคู่มือการบริหารจัดการงานวิชาการ       
ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  มีความพึงพอใจต่อคู่มือการบริหารจดัการงาน
วิชาการของคณะครุศาสตร์ในระดบัมากทั้งในดา้นรูปเล่ม เน้ือหาของคู่มือ และด้านการน าไปใช ้
เน่ืองจากในการพฒันาคู่มือการบริหารจดัการงานวิชาการของคณะครุศาสตร์ นอกจากจะสอบถาม
สภาพของการด าเนินการบริหารงานวิชาการของคณะครุศาสตร์ จากหัวหน้าภาควิชาและ
นักวิชาการศึกษา ผู ้วิจ ัยยงัได้ให้ความส าคัญกับอาจารย์ผู ้ใช้ด้วย  ดังนั้ นในขั้นการวางแผน           
ตามวงจรคุณภาพเดม่ิง (PDCA)  ผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาสภาพการด าเนินการบริหารงานวิชาการ        
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ของคณะครุศาสตร์  ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก  ท าให้ได้ข้อมูล ท่ีสอดคล้องกับสภาพจริงและ           
ได้ข้อเสนอแนะในการพฒันาคู่มือได้เป็นอย่างดี  โดยข้อเสนอแนะ ท่ีพบคือ ควรระบุขอบข่าย
หน้าท่ีของงานในฝ่ายวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาจารย ์ เช่น  ในเร่ืองของ การจดัการเรียนการสอน   
การวดัประเมินผล   การส่งผลการเรียนออนไลน์ (ระบบและการใช้งาน) เกณฑ์การส่งและจดัท า
ข้อสอบ รวมไปถึงระบบก ากับติดตามด้านการเรียนของนักศึกษาในแต่ละภาควิชา ควรมีคู่มือ       
ในการบริหารจดัการงานวิชาการ  โดยระบุขั้นตอน รายละเอียดงาน หลกัฐานประกอบซ่ึงคู่มือ     
การบริหารจดัการวิชาการควรจะต้องมีเพื่อสร้างความเข้าใจให้คณาจารยแ์ละนักศึกษาหรือผูม้า
ติดต่องาน ซ่ึงสอดคล้องกับพรรณี ลีรพนัธ์ุ (2548) ท่ีมีกระบวนการในการสร่างคู่มือปฏิบติังาน  
ของบุคลากรสังกัดงานบริการวิชาการและวิจยั คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่      
ซ่ึงมีขั้นตอนการสร้างคู่มือโดยท าการศึกษาปัญหาและความตอ้งการในการปฏิบติังานของบุคลากร
ก่อนน ามาร่างเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน ภายหลังจากการศึกษาข้อมูลแล้วผู ้วิจ ัยจึงได้น าข้อมูล          
มาวางแผน ออกแบบสร้างคู่มือฉบบัร่าง โดยท าการศึกษาลกัษณะของคู่มือท่ีดีตามแนวทางของ   
สมมารถ  ปรุงสุวรรณ (2545: 76) และอนุชิต เชิงจ าเนียร (2545 : 22) ซ่ึงให้ความหมายของคู่มือไว้
วา่ เป็นหนงัสือเอกสารท่ีใชเ้ป็นแนวทางให้ผูใ้ชคู้่มือไดศึ้กษาท าความเขา้ใจได ้จนบรรลุส าเร็จ ตาม
เป้าหมาย ดังนั้ นในการออกแบบคู่มือมีองค์ประกอบหลักตามแนวทางของ สมพร พุตตาล        
เบ็ทซ์ (2539 : 93) ผูว้ิจยัจึงได้ก าหนดให้คู่มือมีองค์ประกอบหลัก  2 ส่วนได้แก่ ส่วนประกอบ
ตอนตน้ ไดแ้ก่ ปก ค าน า สารบญั ส่วนท่ีเป็นเน้ือหาไดแ้ก่ มาตรฐานวิชาการและแนวปฏิบติัเก่ียวกบั
ดา้นการจดัการสอนและการก ากบัติดตามการเรียนของนกัศึกษา  โดยพิจารณาความเหมาะสมดา้น
รูปเล่ม ด้านเน้ือหาของคู่มือ และด้านการน าไปใช้ ซ่ึงสอดคล้องกับ คีรีบูน จงวุฒิเวศย์ และ            
มาเรียม นิลพนัธ์ุ, 2542 อา้งถึงใน ปทุมทิพย ์ ดีบุกค า (2548 : 62-63) ตลอดจนมีกระบวนการพฒันา
คู่มือท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู ้เช่ียวชาญจ านวน 7 ท่าน พร้อมปรับปรุงแก้ไขตาม
ขอ้เสนอแนะ ท าให้ไดคู้่มือท่ีมีคุณภาพ ส่งผลให้อาจารยผ์ูใ้ชง้านคู่มือการบริหารจดัการงานวชิาการ
ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ มีความพึงพอใจต่อคู่มือการบริหารจดัการงาน
วิชาการของคณะครุศาสตร์อยู่ในระดับมากทั้ง 3  ด้าน ซ่ึงสอดคล้องกับพรรณี ลีรพนัธ์ุ (2548)        
และบุศราภรณ์   หมัน่ค  า (2549) ท่ีมีขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพของคู่มือโดยให้ผูเ้ช่ียวชาญ      
ท าการตรวจสอบคุณภาพความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ของคู่มือพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ           
ในการปรับปรุงคู่มือและพบว่าผูใ้ช้สามารถน าคู่มือไปปฏิบติัได้ในระดับดีมากและได้คู่มือท่ีมี   
ความสมบูรณ์ 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. คณะครุศาสตร์ควรมีการประชุมช้ีแจงให้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใช้คู่มือ
ใหแ้ก่อาจารยป์ระจ าคณะครุศาสตร์อยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกภาคเรียน   

2. คณะครุศาสตร์ควรมีการพฒันาคู่มือและหลกัเกณฑก์ารปฏิบติังานวชิาการ 
โดยอาศยัการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย ตลอดจนมีการปรับปรุงพฒันาคู่มืออยา่งสม ่าเสมอทุกปี 
 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาคู่มือในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้อาจารยส์ามารถ
เขา้ถึงขอ้มูลไดง่้ายทุกช่องทาง 

2. ควรมีการวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาคู่มือท่ีเก่ียวกบังานวชิาการในดา้นอ่ืน ๆ  
3. ควรมีการวิจยัเก่ียวกับการพฒันาคู่มือ การบริหารงานวิชาการส าหรับประธาน

หลกัสูตรและหวัหนา้ภาควชิา 
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ประวตัิผู้วจิัย 
 
 

ช่ือ – นามสกุล นายสุเทพ  ไชยวฒิุ 
 
วนั เดือน ปีเกดิ 25  มิถุนายน  2516 
 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 128/65 หมู่ 9  ต าบลดอนแกว้  อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่  
 รหสัไปรษณีย ์50180  โทรศพัท ์06-3785-2299 
 E-mail address : xsuthep@gmail.com  

 
ประวตัิการศึกษา พ.ศ. 2537 ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค (การบญัชี) 
   โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่ 
  พ.ศ. 2540 ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิา การจดัการทัว่ไป 
   (การบญัชี) สถาบนัราชภฏัเชียงใหม่ 
 
ประสบการณ์การท างาน พ.ศ. 2537 - 2543 พนกังานมหาวทิยาลยั  
   สังกดัส านกัส่งเสริมวชิาการ   
   มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  
 พ.ศ. 2544 – ปัจจุบนั หวัหนา้งานวจิยัและบริการการศึกษา 
   คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
 
 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือในการวจัิย 
 
 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเทีย่งตรงของเน้ือหา (IOC) ของแบบสอบถาม 
1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.หนูมว้น    ร่มแกว้ อาจารยค์ณะครุศาสตร์ (ขา้ราชการบ านาญ) 

  สังกดัสาขาวชิาเทคโนโลยศึีกษา 
2. อาจารย ์ดร.จกัรปรุฬห์   วชิาอคัรวทิย ์ อาจารยค์ณะครุศาสตร์ 

  สังกดัสาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
3. อาจารย ์ดร.สายฝน แสนใจพรม อาจารยค์ณะครุศาสตร์ 

  สังกดัสาขาวชิาการวดัและประเมินผล  
 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพของคู่มือ 
1. รองศาสตราจารยป์ระวติั พื้นผาสุข อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

  ระดบัรองศาสตราจารย ์
2. รองศาสตราจารยย์พุิน อินทะยะ อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน 

  ระดบัรองศาสตราจารย ์  
3. รองศาสตราจารย ์วา่ท่ี ร.ต.สกล  แกว้ศิริ อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน 

  ระดบัรองศาสตราจารย ์  
4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ศนัทนี  คุณชยางกูร อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาการประเมินและการวิจยั 

  ระดบัผูศ้าสตราจารย ์  
5. ผูช่้วยศาสตราจารยส์นธยา สวสัด์ิ อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาจิตวิทยา 

  ระดบัผูศ้าสตราจารย ์  
6. อาจารยสุ์วนิยั น่วมเจริญ อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาเทคโนโลยกีารศึกษา 

  คณะครุศาสตร์   
7. อาจารยค์ะนอง ธรรมจนัตา อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาเทคโนโลยกีารศึกษา 

  คณะครุศาสตร์   
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ภาคผนวก  ข 
 
 

หนังสือเชิญผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 
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ภาคผนวก  ค 

 

 

ผลการตรวจสอบคุณภาพของคู่มือ 
 

 

ตารางที ่ ค.1  ผลการตรวจสอบดา้นรูปเล่มของคู่มือการบริหารจดัการงานวชิาการของคณะครุศาสตร์ 
                         มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  
  

รายการ 
ดี ไม่ดี 

ข้อเสนอแนะ 
คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

1 ขนาดของคู่มือ 3 100.00 0 0.00  
2 ความสวยงามของปกหนา้ 3 100.00 0 0.00 ควรปรับรูปภาพใหช้ดัข้ึน

กวา่เดิม 

3 ความเหมาะสมของขนาด
ตวัอกัษรปกหนา้ 

3 100.00 0 0.00  

4 ความถูกตอ้งของการพิมพ ์ 3 100.00 0 0.00 ปรับรูปแบบหวัขอ้ตรงกนั
ทั้งเล่ม 

5 ส่วนประกอบของปกนอก 3 100.00 0 0.00 ภาพสีของหนา้ปกควรใช้
สีท่ีมีความสดใส 

 
 จากตารางที่  ค.1  พบว่าผู ้เช่ียวชาญทั้ ง 3 ท่าน มีความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันว่า         
คู่มือการบริหารจดัการงานวิชาการของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ในดา้นรูปเล่ม
ของคู่มือมีคุณภาพ มีความเห็นว่าดีทุกรายการ คิดเป็นร้อยละ 100.00  และมีข้อเสนอแนะคือ       
ควรปรับรูปภาพให้ชดัข้ึนกว่าเดิม  ภาพสีของหน้าปกควรใช้สีท่ีมีความสดใส และ ปรับรูปแบบ
หวัขอ้ตรงกนัทั้งเล่ม 
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ตารางที ่ ค.2  ผลการตรวจสอบดา้นเน้ือหาของคู่มือการบริหารจดัการงานวชิาการ  
   ของคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  
 

รายการ 
ดี ไม่ดี 

ข้อเสนอแนะ 
คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

1 เน้ือหาครอบคลุม 3 100.00 0 0.00  
2 เน้ือหามีความกระชบั ท าความเขา้ใจ

ไดง่้าย 
3 100.00 0 0.00  

3 เน้ือหามีความชดัเจนทุกขั้นตอน 3 100.00 0 0.00  
4 เน้ือหามีความเหมาะสมและเป็น

ปัจจุบนั 
3 100.00 0 0.00  

5 มีการล าดบัขั้นตอนก่อนหลงัของ
เน้ือหา 

3 100.00 0 0.00  

6 เน้ือหาของคู่มือตรงกบัความตอ้งการ 
ของท่าน 

3 100.00 0 0.00  

7 เน้ือหาสามารถน าไปใชป้ฏิบติัจริงได ้ 3 100.00 0 0.00  
8 ส านวนภาษาท่ีใช ้อ่านเขา้ใจง่าย 3 100.00 0 0.00  
9 ภาษาท่ีใชถู้กตอ้งตามหลกัเกณฑ ์

การใชภ้าษา 
3 100.00 0 0.00  

 
 จากตารางที่ ค.2  พบว่าผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน มีความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกนัว่าคู่มือ         
การบริหารจดัการงานวิชาการของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ ในด้านเน้ือหา       
ของคู่มือ มีคุณภาพ มีความคิดเห็นวา่ดีทุกรายการ  คิดเป็นร้อยละ 100.00   
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ตารางที ่ ค.3  ผลการตรวจสอบดา้นการน าไปใชข้องคู่มือการบริหารจดัการงานวชิาการ  
                         ของคณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  
 

รายการ 
ดี ไม่ดี 

ข้อเสนอแนะ 
คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

1 ความรู้จากคู่มือ สามารถน าไปใช้
แกไ้ขปัญหาไดด้ว้ยตนเองและ
แนะน าผูอ่ื้นได ้

3 100.00 0 0.00  

2 สามารถน าไปปฏิบติัได ้ 3 100.00 0 0.00  
3 ความรู้จากคู่มือสามารถน าไปใช้

แกไ้ขปัญหาในดา้นการส่งผลการ
เรียนออนไลน์ใหมี้ความถูกตอ้ง
เท่ียงตรงไม่เกิดความผดิพลาดได ้

3 100.00 0 0.00  

4 ความรู้ท่ีไดจ้ากคู่มือสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ดา้นการบริหารการจดัการ
เรียนการสอนได ้

3 100.00 0 0.00  

5 ดา้นการวดัผลประเมินผลการเรียน
สามารถเขา้ใจไดง่้ายมีความละเอียด 

3 100.00 0 0.00  

6 ดา้นการขอ้สอบและแบบทดสอบมี
หลกัปฏิบติัท่ีชดัเจน สามารถปฏิบติั
ตามไดถู้กตอ้งตรงกนั 

3 100.00 0 0.00  

7 การเขา้สอบและการขาดสอบของ
นกัศึกษา มีระบบท่ีชดัเจนสามารถ
น าไปแนะน าปฏิบติัแก่นกัศึกษาได้
อยา่งถูกตอ้ง 

3 100.00 0 0.00  

8 การลงทะเบียนเรียนของนกัศึกษามี
รายละเอียดท่ีชดัเจนสามารถน าไป
แนะน าปฏิบติัแก่นกัศึกษาและปฏิบติั
ตามไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3 100.00 0 0.00  
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รายการ 
ดี ไม่ดี 

ข้อเสนอแนะ 
คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

9 การพิจารณาตรวจสอบการส าเร็จ
การศึกษามีความเขา้ใจท่ีละเอียด
อยา่งเป็นระบบและน าไปปฏิบติัได้
ถูกตอ้งแม่นย  าลดขอ้ผดิพลาดได ้

3 100.00 0 0.00  

10 สามารถน าคู่มือพกพาไปใชไ้ดอ้ยา่ง
สะดวก 

3 100.00 0 0.00  

 
 จากตารางที่ ค.3  พบว่าผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน มีความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกนัว่าคู่มือ         
การบริหารจดัการงานวิชาการของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ในดา้นการน าคู่มือ          
ไปใชมี้คุณภาพ มีความเห็นวา่ดีทุกรายการ  คิดเป็นร้อยละ 100.00   
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ภาคผนวก  ง 
 

 

ผลการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

 

 

 ผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบประเมินคู่มือและ
ความพึงพอใจของอาจารยท่ี์มีต่อการพฒันาคู่มือการบริหารจดัการงานวิชาการของคณะครุศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  
 

เน้ือหา รายการ 
ผู้เช่ียวชาญ 

รวม เฉลีย่ 
1 2 3 

การประเมินดา้น
รูปเล่มของคู่มือ 

1. ขนาดของคู่มือ 1 1 1 3.00 1.00 
2. ความสวยงามของปกหนา้ 1 1 1 3.00 1.00 
3. ความเหมาะสมของขนาดตวัอกัษร 
ปกหนา้ 

1 1 1 3.00 1.00 

4. ความถูกตอ้งของการพิมพ ์ 1 1 1 3.00 1.00 
5. ส่วนประกอบของปกนอก 1 1 1 3.00 1.00 

การประเมินดา้น
เน้ือหาของคู่มือ 

1. เน้ือหาครอบคลุม 1 1 1 3.00 1.00 
2. เน้ือหามีความกระชบั ท าความเขา้ใจ 
ไดง่้าย 

1 1 1 3.00 1.00 

3. เน้ือหามีความชดัเจนทุกขั้นตอน 1 1 1 3.00 1.00 
4. เน้ือหามีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบนั 1 1 1 3.00 1.00 
5. การล าดบัขั้นตอนก่อนหลงัของเน้ือหา 1 1 1 3.00 1.00 
6. เน้ือหาของคู่มือตรงกบัความตอ้งการ       
ของท่าน 

1 1 1 3.00 1.00 

7. เน้ือหาสามารถน าไปใชป้ฏิบติัจริงได ้ 1 1 1 3.00 1.00 
8. ส านวนภาษาท่ีใช ้เขา้ใจง่าย 1 1 1 3.00 1.00 
9. ภาษาท่ีใชถู้กตอ้งตามหลกัเกณฑ ์             
การใชภ้าษา 

1 1 1 3.00 1.00 
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เน้ือหา รายการ 
ผู้เช่ียวชาญ 

รวม เฉลีย่ 
1 2 3 

การประเมิน 
ดา้นการ
น าไปใช ้

1. ความรู้จากคู่มือ สามารถน าไปใชแ้กไ้ขปัญหา
ไดด้ว้ยตนเองและแนะน าผูอ่ื้นได ้

1 1 1 3.00 1.00 

2. สามารถน าไปปฏิบติัได ้ 1 1 1 3.00 1.00 
3. ความรู้จากคู่มือสามารถน าไปใชแ้กไ้ขปัญหา
ในดา้นการส่งผลการเรียนออนไลน์  ใหมี้ความ
ถูกตอ้งเท่ียงตรง ไม่เกิดความผดิพลาดได ้

1 1 1 3.00 1.00 

4. ความรู้ท่ีไดจ้ากคู่มือสามารน าไปใช้
ประโยชน์ในดา้นการจดัการเรียนการสอนได ้

1 1 1 3.00 1.00 

5. ดา้นการวดัผลประเมินผลการเรียน  มีความ
ละเอียดสามารถเขา้ใจไดง่้าย 

1 1 1 3.00 1.00 

6. ดา้นขอ้สอบและแบบทดสอบมีหลกัปฏิบติั      
ท่ีชดัเจน สามารถปฏิบติัตามไดถู้กตอ้งตรงกนั 

1 1 1 3.00 1.00 

7. การเขา้สอบและการขาดสอบของนกัศึกษา  
มีระบบท่ีชดัเจนสามารถน าไปแนะน าปฏิบติั 
แก่นกัศึกษาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

1 1 1 3.00 1.00 

8. การลงทะเบียนเรียนของนกัศึกษามี
รายละเอียดท่ีชดัเจน สามารถน าไปแนะน า
ปฏิบติัแก่นกัศึกษาและปฏิบติัตามไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

1 1 1 3.00 1.00 

9.  การพิจารณาตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา   
มีความเขา้ใจท่ีละเอียดอยา่งเป็นระบบและน าไป
ปฏิบติัไดถู้กตอ้งแม่นย  า ลดขอ้ผดิพลาดได ้

1 1 1 3.00 1.00 

10. สามารถน าคู่มือพกพาไปใชไ้ดอ้ยา่งสะดวก 1 1 1 3.00 1.00 
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ภาคผนวก  จ 
 
 

หนังสือขออนุญาตเกบ็ข้อมูลเพ่ือท าวทิยานิพนธ์ 
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ภาคผนวก  ฉ 
 
 

แบบประเมินคู่มือ 
เร่ือง : การพฒันาคู่มือการบริหารจัดการงานวชิาการ ด้านการบริหารจัดการเรียนการสอน 

ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่    
 
 

ค าช้ีแจง 
   ขอความอนุเคราะห์ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพของคู่มือการบริหารจดัการงานวิชาการ 
ดา้นการบริหารจดัการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

ตอนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม  
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการพฒันาคู่มือการบริหารจดัการงานวชิาการ 

ของคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่   
ตอนที่ 3  แบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะการบริหารจดัการงาน

วชิาการ ดา้นการบริหารจดัการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
ขอความกรุณาให้ท่านไดต้อบให้ครบทุกขอ้ค าถามและค าตอบของท่านทั้งหมดจะถูกเก็บ 

เป็นความลับจะไม่มีผลกระทบหรือไม่เป็นผลเสียหายต่อตัวท่านแต่อย่างใดและเม่ือตอบ
แบบสอบถาม เสร็จแลว้กรุณาตรวจสอบอีกคร้ังวา่ท่านไดต้อบครบทุกขอ้แลว้หรือไม่ แบบสอบถาม
ท่ีตอบครบทุก ขอ้เท่านั้น จะเป็นแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ และน าไปใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี 

ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณในความร่วมมือจากผูบ้ริหาร อาจารยแ์ละบุคลากรทุก ๆ ท่านท่ีไดใ้ห้
ความ อนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสน้ี 
 
 
 

นายสุเทพ   ไชยวฒิุ 
นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
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ตอนที ่1    ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม  
ค าช้ีแจง :  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย ลงในช่อง หน้าข้อความทีเ่ป็นจริงเกี่ยวกบัข้อมูล 
                  ส่วนตัวของท่าน (โปรดตอบค าถามทุกข้อ) 

1. เพศ 
 1)   ชาย   
 2)  หญิง 
2.อาย ุ
 1)  ต ่ากวา่ 25 ปี  
 2)  – 34 ปี      
 3)  – 44 ปี    
 4)   ปีข้ึนไป 
3. วฒิุการศึกษา 

 1)  ปริญญาโท 

 2)  ปริญญาเอก 
4. ประสบการณ์การท างาน 

 1)  1- 5 ปี 
 2) 6 – 10 ปี 
 3)  – 15  ปี 
           4) 6  ปี ข้ึนไป 
5. ต าแหน่งท่ีปฏิบติังาน 

 1)   ผูบ้ริหาร 
 2)   อาจารย ์
 3)   อ่ืนๆ................................. 
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ตอนที่ 2   คู่มือการบริหารจัดการงานวชิาการของคณะครุศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเรียน 
การสอน มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ค าช้ีแจง : โปรดตอบค าถามตามสภาพความเป็นจริง โดยเขียนเคร่ืองหมาย ลงในช่อง
ระดบัการปฏิบติั ในช่องวา่งหลงัขอ้ความของแต่ละหวัขอ้ทางขวามือ ซ่ึงก าหนดหมายเลขไว ้             
สองระดบัคือ ดี และ ไม่ดี ดงัน้ี  

 

ข้อ รายการ 
ความคดิเห็น 

ด ี ไม่ด ี ข้อเสนอแนะ 

ด้านรูปเล่มของคู่มือ    
1 ขนาดของคู่มือ    
2 ความสวยงามของปกหนา้    
3 ความเหมาะสมของขนาดตวัอกัษรปกหนา้    
4 ความถูกตอ้งของการพิมพ ์    
5 ส่วนประกอบของปกนอก    

ด้านเน้ือหาของคู่มือ    
1 เน้ือหาครอบคลุม    
2 เน้ือหามีความกระชบั ท าความเขา้ใจไดง่้าย    
3 เน้ือหามีความชดัเจนทุกขั้นตอน    
4 เน้ือหามีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบนั    
5 การล าดบัขั้นตอนก่อนหลงัของเน้ือหาเหมาะสม    
6 เน้ือหาของคู่มือตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้    
7 เน้ือหาสามารถน าไปใชป้ฏิบติัจริงได ้    
8 ส านวนภาษาท่ีใช ้เขา้ใจง่าย    
9 ภาษาท่ีใชถู้กตอ้งตามหลกัเกณฑก์ารใชภ้าษา    
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ข้อ รายการ 
ความคดิเห็น 

ด ี ไม่ด ี ข้อเสนอแนะ 

ด้านการน าไปใช้    
1 ความรู้จากคู่มือ สามารถน าไปใชแ้กไ้ขปัญหา 

ไดด้ว้ยตนเองและแนะน าผูอ่ื้นได ้
   

2 สามารถน าไปปฏิบติัได ้    
3 ความรู้จากคู่มือสามารถน าไปใชแ้กไ้ขปัญหา 

ในดา้นการส่งผลการเรียนออนไลน์ใหมี้ความถูกตอ้ง
เท่ียงตรงไม่เกิดความผิดพลาดได ้

   

4 ความรู้ท่ีไดจ้ากคู่มือสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในดา้น
การจดัการเรียนการสอนได ้

   

5 ดา้นการวดัผลประเมินผลการเรียนสามารถเขา้ใจไดง่้าย
มีความละเอียด 

   

6 ดา้นขอ้สอบและแบบทดสอบมีหลกัปฏิบติัท่ีชดัเจน 
สามารถปฏิบติัตามไดถู้กตอ้งตรงกนั 

   

7 การเขา้สอบและการขาดสอบของนกัศึกษา  
มีระบบท่ีชดัเจนสามารถน าไปแนะน าปฏิบติั             
แก่นกัศึกษาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

   

8 การลงทะเบียนเรียนของนกัศึกษามีรายละเอียดท่ี
ชดัเจน สามารถน าไปแนะน าปฏิบติัแก่นกัศึกษาและ
ปฏิบติัตามไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

   

9 การพิจารณาตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา 
มีความเขา้ใจท่ีละเอียดอยา่งเป็นระบบและ 
น าไปปฏิบติัไดถู้กตอ้งแม่นย  าลดขอ้ผิดพลาดได ้

   

10 สามารถน าคู่มือพกพาไปใชไ้ดอ้ยา่งสะดวก    

 
 
 
  ลงช่ือ........................................................ผูเ้ช่ียวชาญ 
  (.......................................................) 
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ภาคผนวก  ช 
 
 

แบบประเมินความพงึพอใจของอาจารย์ทีม่ีต่อ 
คู่มือการบริหารจัดการงานวิชาการของคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่    

 
ค าช้ีแจง 

แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม ขอ้มูล
ส าหรับการศึกษาวิจยัการบริหารจดัการงานวิชาการ ดา้นการบริหารจดัการเรียนการสอนของคณะ
ครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ แบ่งออกเป็น 3 ตอน  ดงัน้ี 
 

ตอนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม  
ตอนที ่2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการพฒันาคู่มือการบริหารจดัการงานวิชาการของคณะ      

ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่โดยแบ่งออกเป็นข้อค าถามท่ีครอบคลุม เน้ือหา              
ดา้นการบริหารจดัการเรียนการสอน  

ตอนที่ 3  แบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกับปัญหาและข้อเสนอแนะการพฒันาคู่มือการ
บริหารจดัการงานวิชาการ ดา้นการบริหารจดัการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยั
ราชภฏัเชียงใหม่ 

ขอความกรุณาให้ท่านไดต้อบให้ครบทุกขอ้ค าถามและค าตอบของท่านทั้งหมดจะถูกเก็บ
เป็นความลับจะไม่มีผลกระทบหรือไม่เป็นผลเสียหายต่อตัวท่านแต่อย่างใดและเม่ือตอบ
แบบสอบถาม  เสร็จแล้วกรุณาตรวจสอบอีกคร้ังว่าท่ านได้ตอบครบทุกข้อแล้วหรือไม่  
แบบสอบถามท่ีตอบครบทุก ขอ้เท่านั้น จะเป็นแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ และน าไปใช้ในการวิจยั 
คร้ังน้ี 

ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณในความร่วมมือจากผูบ้ริหาร อาจารยแ์ละบุคลากรทุก ๆ ท่านท่ีไดใ้ห้
ความ อนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสน้ี 
 
 

นายสุเทพ   ไชยวฒิุ 
นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
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ตอนที ่1    ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม  
ค าช้ีแจง :  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย ลงในช่อง หน้าข้อความทีเ่ป็นจริงเกี่ยวกบัข้อมูลส่วนตัว
ของท่าน 
                  (โปรดตอบค าถามทุกข้อ) 

1. เพศ 
 1)   ชาย   
 2)  หญิง 
2. อายุ 
 1)  ต ่ากวา่ 25 ปี  
 2)  – 34 ปี      
 3)  – 44 ปี    
 4)   ปีข้ึนไป 
3. วุฒิการศึกษา 
 1)   ปริญญาโท 

 2)  ปริญญาเอก 
4. ประสบการณ์การท างาน 

 1)  1 - 5      ปี 
 2) 6 – 10    ปี 
 3)  11 – 15  ปี  
 4)  16  ปี ข้ึนไป 
5. ต าแหน่งทีป่ฏิบัติงาน 

 1)   ผูบ้ริหาร 
 2)   อาจารย ์
 3)   อ่ืนๆ................................. 
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ตอนที่ 2   คู่มือการบริหารจัดการงานวชิาการของคณะครุศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการ
เรียนการสอนของคณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 

ค าช้ีแจง : โปรดตอบค าถามตามสภาพความเป็นจริง โดยเขียนเคร่ืองหมาย ลงในช่อง
ระดบัความพึงพอใจ ในช่องวา่งหลงัขอ้ความของแต่ละหวัขอ้ทางขวามือ ซ่ึงก าหนดหมายเลขไว้
ดงัน้ี  

5 หมายถึง พึงพอใจในระดบั  มากท่ีสุด 
4 หมายถึง พึงพอใจในระดบั  มาก 
3 หมายถึง พึงพอใจในระดบั  ปานกลาง 
2 หมายถึง     พึงพอใจในระดบั  นอ้ย 

1 หมายถึง พึงพอใจในระดบั  นอ้ยท่ีสุด 
 

ข้อ รายการ 

ระดบัความพึงพอใจ 
มา
กที่

สุด
 

มา
ก  

ปา
นก

ลา
ง 

นอ้
ย 

นอ้
ยที่

สุด
 

ความพงึพอใจด้านรูปเล่มของคู่มือ 
1 ขนาดของคู่มือ      
2 ความสวยงามของปกหนา้      
3 ความเหมาะสมของขนาดตวัอกัษรปกหนา้      
4 ความถูกตอ้งของการพิมพ ์      
5 ส่วนประกอบของปกนอก      
ความพงึพอใจด้านเน้ือหาของคู่มือ 

1 เน้ือหาครอบคลุม      
2 เน้ือหามีความกระชบั ท าความเขา้ใจไดง่้าย      
3 เน้ือหามีความชดัเจนทุกขั้นตอน      
4 เน้ือหามีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบนั      
5 การล าดบัขั้นตอนก่อนหลงัของเน้ือหา      
6 เน้ือหาของคู่มือตรงกบัความตอ้งการของท่าน      
7 เน้ือหาสามารถน าไปใชป้ฏิบติัจริงได ้      
8 ส านวนภาษาท่ีใชเ้ขา้ใจง่าย      
9 ภาษาท่ีใชถู้กตอ้งตามหลกัเกณฑก์ารใชภ้าษา      
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ข้อ รายการ 

ระดบัความพงึพอใจ 

มา
กท

ีสุ่ด
 

มา
ก  

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ีสุ่ด
 

ความพงึพอใจด้านการน าไปใช้ 
1 ความรู้จากคู่มือ สามารถน าไปใชแ้กไ้ขปัญหาไดด้ว้ยตนเอง

และแนะน าผูอ่ื้นได ้
     

2 สามารถน าไปปฏิบติัได ้      
3 ความรู้จากคู่มือสามารถน าไปใชแ้กไ้ขปัญหาในดา้นการ

ส่งผลการเรียนออนไลน์ใหมี้ความถูกตอ้งเท่ียงตรงไม่เกิด
ความผิดพลาดได ้

     

4 ความรู้ท่ีไดจ้ากคู่มือสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ดา้นการ
บริหารการจดัการเรียนการสอนได ้

     

5 ดา้นการวดัผลประเมินผลการเรียนสามารถเขา้ใจไดง่้ายมี
ความละเอียด 

     

6 ดา้นขอ้สอบและแบบทดสอบมีหลกัปฏิบติัท่ีชดัเจน  
สามารถปฏิบติัตามไดถู้กตอ้งตรงกนั 

     

7 การเขา้สอบและการขาดสอบของนกัศึกษา มีระบบท่ีชดัเจน
สามารถน าไปแนะน าปฏิบติัแก่นกัศึกษาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

     

8 การลงทะเบียนเรียนของนกัศึกษามีรายละเอียดท่ีชดัเจน
สามารถน าไปแนะน าปฏิบติัแก่นกัศึกษาและปฏิบติัตามได้
อยา่งถูกตอ้ง 

     

9 การพิจารณาตรวจสอบการส าเร็จการศึกษามีความเขา้ใจท่ี
ละเอียดอยา่งเป็นระบบและน าไปปฏิบติัไดถู้กตอ้งแม่นย  าลด
ขอ้ผิดพลาดได ้

     

10 สามารถน าคู่มือพกพาไปใชไ้ดอ้ยา่งสะดวก      
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ตอนที่ 3  ปัญหา และข้อเสนอแนะ 
  ค าช้ีแจง  โปรดแสดงปัญหาและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม คู่มือการบริหารจดัการงานวชิาการ 

ดา้นการบริหารจดัการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์  
 

รายการ ปัญหา ข้อเสนอแนะ 
1.  ดา้นรูปเล่มของคู่มือ   

  

  

  

  

  
2.  ดา้นเน้ือหาของคู่มือ   

  

  

  

  

  
3.  ดา้นการน าไปใช ้   

  

  

  

  

  
 
 
 

ขอขอบคุณในความร่วมมือตอบแบบสอบถามเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
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ภาคผนวก  ซ 
 
 

แบบสัมภาษณ์เชิงลกึ 
 

แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลกึอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
เกีย่วกบัการพฒันาคู่มือการบริหารจัดการงานวชิาการ ด้านการจัดการเรียนการสอน 

ของคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 
------------------- 

เกร่ินน า 
 แนะน ำตัวเองและท่ีมำของงำนวิชัย  เร่ือง กำรพัฒนำคู่มือกำรบริหำรจัดกำรงำน
วิชำกำรของคณะครุศำสตร์ ดำ้นกำรจดักำรเรียนกำรสอน  เพื่อท่ีจะพฒันำคู่มือกำรบริหำรจดักำร
งำนวิชำกำร ดำ้นกำรจดักำรเรียนกำรสอนของคณะครุศำสตร์ ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
ง่ำยต่อกำรท ำควำมเขำ้ใจและกำรน ำไปเป็นแนวทำงในกำรปฏิบติั 
 ซ่ึงกำรวิจยัในคร้ังน้ี ได้สัมภำษณ์เชิงลึก โดยผูใ้ห้สัมภำษณ์ได้แก่ หัวหน้ำภำควิชำ 
นกัวชิำกำรศึกษำและคณำจำรยใ์นสังกดัภำควิชำทั้งหกภำควิชำในคณะครุศำสตร์  โดยในกำรศึกษำ
คร้ังน้ี จะไดน้ ำไปเป็นขอ้สรุป เพื่อน ำไปใช้ในกำรพฒันำคู่มือกำรบริหำรจดักำรงำนวิชำกำรของ              
คณะครุศำสตร์ในดำ้นกำรจดักำรเรียนกำรสอน และเพื่อให้กำรเก็บรวบรวมขอ้มูลไดค้รบถว้นและ
ไม่คลำดเคล่ือนจำกผูใ้ห้ข้อมูลและน ำเสนอข้อมูลเบ้ืองต้น จึงขออนุญำตบันทึกเสียงสนทนำ            
เพื่อใหก้ำรสนทนำเป็นไปดว้ยควำมรำบร่ืนและต่อเน่ือง 
 เร่ิมกำรสนทนำ โดยขอทรำบขอ้มูลเบ้ืองตน้ ช่ือ นำมสกุล  ต ำแหน่งปัจจุบนัของอำจำรย ์
นกัวชิำกำรศึกษำท่ีไปสัมภำษณ์  

1. ท่ำนเร่ิมท ำงำนในสำยกำรสอนเม่ือใด และท ำงำนสำยกำรสอนมำก่ีปี 
2. ท่ำนทรำบรำยละเอียดแบบคร่ำว ๆ ของกำรบริหำรงำนวชิำกำร ดำ้นกำรจดักำรเรียน    

กำรสอนของคณะครุศำสตร์เป็นอยำ่งไร  
3. ท่ำนคิดวำ่ควรจะพฒันำคู่มือในกำรบริหำรงำนวชิำกำร ดำ้นกำรจดักำรเรียนกำรสอน   

ในดำ้นใดบำ้ง อธิบำยแบบคร่ำว ๆ 
4. สภำพปัญหำของกำรบริหำรงำนวชิำกำร  ดำ้นกำรส่งผลกำรเรียนออนไลน์ พบปัญหำ 

ในปัจจุบนัอยำ่งไรและควรมีกำรจดัท ำขั้นตอน ในลกัษณะรูปแบบหรือวธีิกำรอยำ่งไรหรือท่ำนมี
ขอ้เสนอแนะอ่ืน  อธิบำยแบบคร่ำว ๆ 
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5. สภำพปัญหำของกำรบริหำรงำนวชิำกำร ดำ้นกำรจดัท ำขอ้สอบของคณำจำรย ์          
เป็นอยำ่งไร อธิบำยแบบคร่ำว ๆ 

6. สภำพปัญหำของกำรบริหำรงำนวชิำกำร ดำ้นกำรวดัผลประเมินผลกำรเรียนของ
นกัศึกษำ  เป็นอยำ่งไร อธิบำยแบบคร่ำว ๆ 

7. สภำพปัญหำของกำรบริหำรงำนวชิำกำร ดำ้นกำรเขำ้สอบและกำรขำดสอบของ
นกัศึกษำเป็นอยำ่งไร อธิบำยแบบคร่ำว ๆ 

8. เล่ำสภำพปัญหำของกำรบริหำรงำนวชิำกำร ดำ้นกำรก ำกบัติดตำมกำรเรียนของ
นกัศึกษำในปัจจุบนัเป็นอยำ่งไร อธิบำยแบบคร่ำว ๆ 

9. ท่ำนคิดวำ่  จะน ำคู่มือกำรบริหำรจดักำรงำนวชิำกำร ดำ้นกำรจดักำรเรียนกำรสอนท่ีได้
พฒันำข้ึนมำน้ี มำใชเ้พื่อพฒันำประสิทธิภำพดำ้นกำรจดักำรเรียนกำรสอนของคณะ จะดีหรือไม่ 
อยำ่งไร ขอเหตุผลประกอบหรือยกตวัอยำ่ง 

10.  ท่ำนคิดวำ่ถำ้มีคู่มือในกำรบริหำรจดักำรงำนวชิำกำร ดำ้นกำรจดักำรเรียนกำรสอนท่ีมี
ลกัษณะกะทดัรัด ชดัเจน เขำ้ใจไดง่้ำย ท่ำนมีควำมคิดเห็นเป็นอยำ่งไร 
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ภาคผนวก  ฌ 
 
 

คู่มือการบริหารจัดการงานวิชาการของคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 


